
Jézus téged is hív! 
aki ennek a könyvnek a címét olvasod 

 

Alapvető hitismeretek az élet értelmét keresők részére, 
a megtéréstől az elköteleződésig 

 
 

 
 
 

Dr. Rédly Elemér hitoktatási segédkönyve 
 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz 
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a 
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a 
világnak. (Jn 3,16-17) 

Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő a világ teremtő Ura irgalmas,  
bűneink ellenére is szeret, és boldog örök életre hív minket. 
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Előszó, 
amit nem kell elolvasni! 

Hívő katolikus családban születem és nőttem fel. Kiskoromtól kezdve szívesen 
jártam szentmisére szüleimmel és testvéreimmel. Amikor iskolás lettem, akkor 
találkoztam olyan gyerekekkel, akik nem jártak szentmisére. 8. osztályos voltam, 
amikor az egyházi iskolák államosítása után állami iskolába kerültem. Ott 
találkoztam először egy nem hívő fiúval, az ottani kommunista párttitkár fiával, aki 
padtársam volt. Abban a tanévben még kötelező iskolai hitoktatás volt, és akkor 
tartóztatták le, és állították bíróság elé Mindszenty József bíboros urat. Így érthető, 
hogy naponta vitatkoztunk hitünkkel kapcsolatos kérdésekről. Akkor nem tudtuk 
egymást meggyőzni, de csak évek múlva, amikor kispap lettem, akkor értettem 
meg, hogy miért.  
A kispapok tanulmányaik első éveiben tanulnak filozófiát, alapvető hittant, 
szentírásismeretet... A logika megtanít az érvelés alapszabályaira, a filozófiai istentan 
tárgyal Isten létéről, logikus bizonyításának lehetőségéről, a pszichológia és az antropológia 
pedig emberi természetünkről.  

Az embernek értelme és szabad akarata van A világ dolgairól elődeink és 
saját tapasztalataink illetve következtéseink alapján szerezhetünk egyre több 
Ismeretet, és ezek alapján fogalmazhatjuk meg véleményünket, kijelentéseinket. 
Ezeknek igazságát vagy hamisságát értelmünkkel láthatjuk be, de tudomásul kell 
vennünk, hogy az élet és a tudomány egyetlen területén sem lehet olyan kijelentést 
vagy érvelést megfogalmazni, ami elvenné emberi szabadságunkat.  

Szabad akaratunkkal döntünk életünk különböző céljairól, mit tartunk jónak 
vagy rossznak, hogy elfogadunk-e valamit. Ha rákérdezünk döntésünk alapjára, 
akkor a józan eszünkre hivatkozva válaszolunk, még akkor is, ha döntésünket 
érzelmeink vagy különböző érdekeink vezérelték.  

Ezért lehetséges, hogy még az is, aki belátja állításunk igazságát vagy 
érvelésünk logikusságát, az is mondhatja, mégsem fogadom el. Az emberek 
akaratát érvelésünkkel ugyan befolyásolhatjuk, de ahhoz, hogy azt el is fogadják, 
nem meggyőzni, hanem megnyerni kell őket. 

Így beláthatjuk, hogy bár Isten létére alkotásaiból emberi ésszel logikusan 
következtethetünk, mégsem lehet olyan érvelést megfogalmazni, amellyel bárkit is 
Isten létének elfogadására, hitre kényszeríthetnénk. Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy Isten létének elfogadása nem csupán egy állítás elfogadása, hanem olyan 
állásfoglalás, amelynek komoly következményei vannak: el kell fogadnom és 
felelősséggel kell vállalnom Isten akaratának teljesítését, és azokat az alapvető 
erkölcsi követelményeket, amelyeket a szívünkbe írt. Ő, aki szabadnak teremtett 
minket, mindvégig tiszteletben tartja emberi szabadságunkat. Az Úr Jézus is 
mindig tiszteletben tartotta az embereknek Istentől adott szabadságát, ezért Ő is 
csak hív, és senkit sem kényszerít követésére. 
Ebben a könyvben hívő és nem hívő olvasóimnak azt szeretném bemutatni, hogy miért jó 
nekem, hogy Jézus örömhírét megismertem, miért tartom hitemet ésszerű állásfoglalásnak, 
miért „érdemes” magunkat, egész életünket rábízni Jézusra, aki meghívott követésére, hogy 
általa eljuthassunk az örök élet boldogságára. Nem meggyőzni, hanem megnyerni akarom 
olvasóimat, hogy az Egyháznak, Jézus követői közösségének lánglelkű, elkötelezett és 
tevékeny tagjai legyenek.  
Győr, 2018. Missziós vasárnap 

 Dr. Rédly Elemér 
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Jézus örömhíre, 
ami sok embert egyáltalán nem érdekel. 

Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura, bűneink ellenére szeret minket,  
meghív országába, gyermekévé fogad, és  

földi életünk után hazavár az örök élet boldogságára. (Vö. Jn 3,16-17) 
Ez az örömhír ad célt és értelmet egész életünknek! 

Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről 
kérdőre von titeket. (1Pét 3,15) 
Hiszek Istenben és az örök életben! 
(akivel sok ember nem törődik, amit sokan csak mesének tartanak) 

Azért hiszek Istenben, mert kinyilatkoztatta önmagát, hogy Ő az élő, az 
egyetlen Isten, akinek szeretetét én is megtapasztaltam! Ez a hitem nem vakhit, 
hiszen Isten létét a teremtett világból emberi értelmünkkel is felismerhetjük, és 
minél jobban megismerem ezt a csodálatos világot, annál jobban felismerem annak 
Alkotóját, aki azt megtervezte, létrehozta, „beprogramozta”, és a fejlődés útján 
elindította. Emberi méltóságunk alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot 
adott nekünk, és meghívott bennünket az örök életre. Földi életünkben erre kell 
felkészülnünk, a halál nem befejezés, hanem átmenet a földi életből az örök életre. 
Az örök életre szóló meghívást Isten minden ember szívébe beírta, ezért akar 
minden ember boldog lenni. Ez a boldogság, amit keresünk, egy olyan örömteli 
állapot, amelyben jól érezzük magunkat, és amit nem szeretnénk elveszíteni.  
A gondolkodó ember tervez, és keresi élete értelmét! 

Minden embernek vannak tervei, hogyan képzeli el életét, hogyan tud megélni 
és boldogulni. Az emberek különböző módon keresik a boldogságot, és ha elérnek 
valamit, boldognak is érzik magukat, de mindig többet akarnak. Kérdés azonban, 
meddig tervezhetünk, hiszen előbb-utóbb meg kell halnunk, ezért minden földi 
boldogság véget ér. Ezért a hívő emberek keresik, mit kíván tőlük Isten, milyen 
folytatást szán nekünk, hogyan éljünk és készüljünk rá. 
Hiszek Jézus Krisztusban! – Katolikus keresztény vagyok! 
(ami sok embernek nem fontos) 
Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az 
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2) 

Nekünk keresztényeknek már nem kell keresnünk, mert Mennyei Atyánk nem 
hagyott magunkra, hanem megszólított bennünket. Azért küldte az Úr Jézust, hogy 
minket szóval és példával tanítson, hogy megszabadítson bűneinktől, és minket 
életével, halálával és feltámadásával megváltson és üdvözítsen. Az Úr Jézus 
csodáival és feltámadásával igazolta, hogy Őt valóban a Mennyei Atya küldte, 
ezért oda kell figyelnünk üzenetére, és meg kell tennünk, amit kíván tőlünk. 

A világon számtalan vallás van, akiknek követői hisznek Istenben, ezért merül 
fel a kérdés, hogy miért vagyok katolikus keresztény? Nem azért, mert 
megkereszteltek, hanem azért is, mert hiszek Istenben, akitől megkaptam a hit 
kegyelmét. Miután pedig átgondoltam mindazt, amit Jézus Egyháza által 
megismertem, és róla tudok, tudatosan is hiszek Jézus Krisztusban, aki engem is 
szeret. Ezért tudatosan vallom magam kereszténynek, katolikusnak. 

Jó nekem, hogy az Úr Jézus célt adott életemnek! 



 6

1. Minden ember boldog akar lenni 
Minden ember legalapvetőbb és legtermészetesebb vágya, hogy 

boldog akar lenni. Lényegében mindent ezért teszünk, akkor is, ha nem 
gondolunk rá. Az emberek különböző módon keresik a boldogságot, sok 
mindennel próbálkoznak. Sokan azt sem gondolják végig, valójában mi is 
kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen.  
Érdemes elgondolkodni azon, mi is a boldogág? 

A boldogság életöröm, egy olyan érzelmi állapot,  
amelyben jól érezzük magunkat, amikor örülünk valaminek,  

amit nem szeretnénk elveszíteni. 
Az emberek a legkülönbözőbb dolgokban találhatják örömüket. Örömünknek 

lehet testi, biológiai élmény a forrása, az önfenntartó és fajfenntartó ösztöneinket 
kielégítését szolgáló tevékenységeken túl a különböző élvezeti cikkek… 
Örömünknek lehet értelmi, szellemi élmény a forrása, amikor megismerünk, 
felfedezünk valamit, ami nagyszerű, szellemes, csodálatos… Örömünknek forrása 
lehet még bármilyen eredmény, amiért küzdöttünk és amit elértünk, amiért 
áldozatot vállaltunk. Az is öröm, ha valakinek örömet szereztünk, vagy akivel 
megosztottuk örömünket. Örömünket találhatjuk még, ha valaki megajándékozott, 
ha szerencsénk volt… (Erre egy szellemes megjegyzés: A szerencse az, amikor 
Isten inkognitóban cselekszik.) 
A világról alkotott képünk és véleményünk 

A világkép a világról, annak dolgairól és jelenségeiről szerzett és alkotott 
ismereteink összessége, melynek része magáról az emberről és a világegyetemről 
alkotott kép vagy elképzelés. Ezek az ismereteink és tapasztalataink a tudományok 
fejlődésével együtt egyre bővülnek, fejlődnek, és változnak. Mára így már olyan 
sok információ gyűlt össze, hogy nincs olyan ember a világon, aki egymagában 
képes lenne mindezeket elsajátítani, utódainak átadni. Meg kell elégednünk azzal, 
hogy a mindennapi életünkhöz szükséges ismereteket megszerezzük és 
továbbadjuk, illetve tudjuk, hol találhatunk hiteles választ felmerülő kérdéseinkre. 
Az általános műveltség azoknak az ismereteknek az összessége, amelyre  

egy felnőtt embernek a mai világban szüksége van ahhoz,  
hogy a mai tudomány eredményeinek megfelelő világképe és 

 jól megalapozott világnézete legyen. 
Az anyagi világban másfajta, nem anyagi jellegű tapasztalataink is vannak. 

Megtapasztaljuk szüleink és hozzátartozóink szeretetét és jóságát, embertársaink 
gyarlóságát. Naponta megtapasztalhatjuk, hogy van jó és rossz, van szeretet és 
gyűlölet, öröm és bánat, és mindez nem csupán látszat és elképzelés, hanem 
megtapasztalt valóság. Emberi világunknak ez a része is valóság, olyan valóság, 
ami még az anyagi javaknál is fontosabb a számunkra, hiszen meghatározója nem 
csak mindennapi életünknek, hanem legfontosabb életre szóló döntéseinknek is. 

A világnézet a minket körülvevő világról,  
annak dolgairól, jelenségeiről, történelmének eseményeiről és 

az erkölcsi követelményekről alkotott nézeteinknek, véleményünknek,  
állásfoglalásunknak és értékítéletünknek rendszerezett összessége. 
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Az emberi élet legfontosabb kérdései 

 

Életünk során, mindennapi 
életünk megszokott tevékenységei 
közben, ritkán gondolunk arra, hogy 
végül mindent azért teszünk, mert 
boldogok akarunk lenni. 
Gyermekkorunktól kezdve 
természetes, hogy különböző 
feladataink és céljaink vannak, és 
hogy ennek megfelelően alakítjuk 
életünket. Előbb-utóbb azonban 
mindenkinek dönteni kell: hogyan 
tovább, hogyan szeretnénk boldogulni 
az életben, mit szeretnénk elérni? 

Ezek a kérdések egész életünket befolyásoló alapvető kérdések: Honnan a világ? 
Ki vagyok én, mi az ember? Mi az életem értelme, mi a célja? Lehetünk-e igazán 
boldogok? Mi lesz velünk, ha meghalunk? Mi jó és mi rossz? … 

Az emberek világnézetüknek megfelelően  
válaszolnak az élet nagy kérdéseire. 

Erkölcsileg, szellemileg azt nevezzük felnőtt embernek, akinek kialakult 
világnézete és helyzetének megfelelő műveltsége, értékrendje van, akinek 
nemcsak erkölcsi normái, elvei vannak, amelyeket ismer, hanem tudatosan 
törekszik azok megvalósítására is, aki megtalálta helyét a társadalomban, 
és felelősséggel vállalja az ezzel járó feladatokat. 

Sok az olyan felnőtt ember, akinek nincs kialakult világnézete. Ők vagy keresik 
a választ, vagy nem is keresik, mert „nem érnek rá” és feleslegesnek tartják az 
ilyen „megválaszolhatatlan” kérdésekkel való foglalkozást. Előbb-utóbb azonban 
szembesülni fognak ezekkel a kérdésekkel, ha csak egy hirtelen halál nem vet 
véget életüknek. 

A vallásos emberek, akik bár különbözőképpen beszélnek róla, de hívő 
világnézetük alapján vallják, hogy az emberi élet eseményei mögött 
található Valaki, akit mi Istennek nevezünk, akit a világ teremtő Urának 
tartunk, és hogy halálunk után van valamiféle folytatása az életünknek.  

A nem vallásos emberek szerint a halállal mindennek vége, ezért az élet 
kérdéseire csak a földi élet keretein belüli, egymástól eltérő, sokszor egymásnak is 
ellentmondó választ adnak. Ezek a válaszok azonban mégsem tudják 
megnyugtatni azokat az embereket, akik szívük mélyén soha el nem múló 
boldogságra vágynak. 

Az Istenben és örök életben hívő embert már az is örömmel tölti el,  
ha úgy gondolja, hogy jó úton jár a remélt boldogság felé vezető úton, 

még akkor is, ha földi élet csak keserves szenvedés a számára.  
Csak a hit nélküli, reménytelenül szenvedő embernek a vágya, hogy 

meghaljon, megszabaduljon szenvedésétől.  
 A közmondás szerint: „Ki mint él, úgy ítél!” – Valóban így van? 
 Hogyan lehetséges, mi lehet az oka, hogy magukat hívőnek valló emberek közül sokan 
mégsem élnek hitünk szerint? 
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2. Van Isten! 
Van Isten, egy magasabb rendű Valaki,  
egy értelmes és hatalmas örök Létező,  

akitől minden függ, aki a világ teremtő Ura. 
Honnan tudjuk, hogy van Isten? 

Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. 
Isten létére is értelmünkkel az anyagi világból következtethetünk,  

az anyagi világ ugyanis nem ad elégséges magyarázatot önmagáról. 
Ha Isten lényét közvetlenül föl tudnánk fogni, léte szükségszerűen adva volna 

részünkre. A földi életben azonban ez lehetetlen, így számunkra Isten léte sem 
nyilvánvaló, hanem bizonyítást igényel. Ez a bizonyítás azonban nem lehet 
természettudományos levezetés, mert Isten nem része az általunk megtapasztalt 
anyagi világnak, ezért létét kizárólag filozófiai úton közelíthetjük meg, azaz 
kizárólag az okság elve alapján, az okozatról az okra való következtetéssel. 

A valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. 
Ezek létére az érzékszerveinkkel és műszereinkkel megismert világból 
csak értelmünkkel következtetünk. Így következtethetünk Isten létére is az 
anyagi világból, ez a világ ugyanis, amelyet megismerünk és a tudósok 
kutatnak, nem ad elégséges magyarázatot önmagáról, létének alapjáról.  

Megtapasztalható emberi világunk több mint az anyagi világ, amit fizikai 
eszközeinkkel és érzékszerveinkkel megismerhetünk, amit mérni tudunk és 
számokkal jellemezni. Abból, hogy valamit nem ismerünk, nem tudunk érzékelni, 
még nem következik, hogy az nincs. Csak olyan dolgok nem létezhetnek, amelyek 
fogalma önmagában ellentmondást tartalmaz, ami kizárja azt, hogy valóban 
létezzék.  

Az ember nem csak a szemével lát, hanem az eszével és a szívével is. 
Mit tudhatnak a filozófusok és a tudósok Istenről? 

Minden természet-tudományos kutatás alapja az a feltételezés, hogy 
az anyagvilágban a fizika, a kémia és a biológia törvényei változatlanok, 
azok az egész világban feltétel nélkül érvényesülnek. A legújabb 
tudományos kutatások elvezettek arra a felismerésre, hogy az anyag és az 
energia mellett a világ lényeges alkotó eleme még maga az információ is. 

A mai ateisták úgy vélik, hogy az anyagvilág önmaga által öröktől fogva létező 
valóság. Ám ha a tudomány elfogadja az entrópia elvét, akkor az anyagvilág nem 
lehet örök. Ha a tudomány elfogadja az ősrobbanás elméletet, akkor az élet 
eredetére nincs tudományos magyarázat. Azt a régi elvet, hogy élő csak életből 
származhat, eddig semmilyen kísérlettel sem tudta senki megcáfolni. Ám ha a 
tudósoknak egyszer mégis sikerülne élettelen anyagból élő organizmust létrehozni, 
akkor ez is csak azt bizonyítaná, hogy az élet elindításához értelmes tervezőre volt 
szükség. Mai informatikai ismereteink és őslénytani kutatások eredményeinek 
birtokában a véletlenen és természetes kiválasztódáson alapuló darwinista 
fejlődéselmélet sem igazolható. A hívő ember számára a világban tapasztalható 
fejlődés a világot teremtő, azt létrehozó és beprogramozó Isten terveinek 
megvalósulása. 
 Mi az entrópia elve? 
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Isten egészen más, mint amilyennek el tudjuk képzelni!  
Mit tudhatunk meg emberi értelmünkkel Istenről?  

1. Isten van. – (A tértől, időtől, az anyagi világtól független, önmaga által 
szükségszerűen létező Valaki. Létének értelme, magyarázata önmagában van. 
Ezért mondjuk, hogy örökkévaló, mindenütt jelenvaló, láthatatlan és 
megmérhetetlen) 

2. Csak egy Isten létezhet. – (Két mindenható létezése lehetetlen. Ezért sem 
nevezhetők Istennek a pogányok istenei) 

3. Isten szellemi létező, végtelenül 
tökéletes és boldog. – (Mindentudó 
értelme és mindenható szabad akarata 
van; személy, Aki van és él.) 

4. Az egész világmindenség Isten 
akaratából létezik, az egész világ az 
Övé, Ő a világ teremtő Ura, fenntartója 
és kormányzója. – (A világot Isten a 
fizika, a kémia és a biológia 
törvényeivel kormányozza, amelyek 
mindenütt feltétel nélkül 
érvényesülnek, azaz a világban 
minden úgy „működik”, úgy fejlődik, 
ahogy Isten azt előre megtervezte és 
„beprogramozta”. Isten az embereket a 
lelkiismeretükbe írt erkölcsi 
törvényeivel irányítja, tiszteletben 
tartva az ember szabad akaratát, 
amelyet azért adott, hogy önként el 
tudjuk őt fogadni) 

 

Amit a teremtett világból szemünkkel láthatunk. 
 

Miért hiszek Istenben? 
Bár emberi értelmünkkel felismerhetjük, mégis szabad döntésünk, hogy 

elfogadjuk-e  Isten létét, és valóban hiszünk-e benne, Aki a világ teremtő 
Ura, Fenntartója és Kormányzója. 

Ő, aki nekünk értelmet és szabad akaratot adott, életszabályokat, erkölcsi 
törvényeket is adott nekünk, ezért felelősek vagyunk cselekedeteinkért. Minél 
többet ismerünk meg az atomok és a csillagok világától az élőlények fantasztikus 
világáig, annál jobban megcsodáljuk a teremtő Isten bölcsességét, aki ilyen 
gazdag világot adott nekünk, hogy azt felfedezzük, és hódoljunk Alkotója előtt. 

Sokan azért nem hisznek Istenben, mert csak igen keveset hallottak Róla, 
téves elképzeléseket vagy ostobaságokat. Mások azért nem hisznek, mert 
hallottak ugyan Istenről, de elzárkóztak előle, mert visszatartja őket az a tudatalatti 
félelem, hogy ha hinnének, meg kellene változtatniuk eddigi életmódjukat. 

Mi azért hiszünk Istenben, mert kinyilatkoztatta önmagát: 
Ő az élő, egyetlen Isten, és Ő kinyilvánította irántunk való szeretetét! 

Jézus Krisztustól tudjuk meg, hogy Isten bűneink ellenére mennyire 
szeret minket, kész megbocsátani bűneinket, gyermekévé fogad és meghív 
minket örök országába. 
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3. Van örök élet!  
Az Istenben hívő emberek hisznek abban, hogy van egy „másik világ”, ahová 

halálunk után eljuthatunk. Erről a másvilágról tapasztalati ismereteink nincsenek, 
és nem is lehetnek, de Isten minden ember szívébe olyan boldogság utáni vágyat 
oltott, amelyet a földi élet nem tud kielégíteni.  

Erről az örök életről csak annyit tudhatunk, 
amit Isten nekünk kinyilatkoztatott. 

Mi lesz velünk, ha meghalunk?  

A koporsó mellett mindenki elgondolkodhat: mi lesz velünk? 

Mi hisszük és reméljük, hogy 
halálunk után valami módon tovább 
élünk, és boldogok leszünk. 
Elképzelésünket, az Örök élet 
valóságát Jézus Krisztus által 
ismertük meg. Tőle tudjuk, hogy az 
örök élet boldogsága minden 
elképzelésüket felülmúl. Ő ad értelmet 
evilági, földi életünknek, minden 
küzdelmünknek, hogy Isten szeretetét 
megismerve és elfogadva eljussunk a 
örök életre. 

 

Józan ésszel mit tudhatunk az örök életről?  
Egy apa így szólt a fiához: „Fiam, eszed van, csak az a baj, hogy nem szeretsz tanulni. Van 
egy javaslatom, fogj neki a tanulásnak, és ha a tanév végére tiszta jeles lesz a 
bizonyítványod, akkor kapsz tőlem egy kerékpárt.” A gyereknek megtetszett az ötlet, és 
hozzáfogott a tanuláshoz. Szorgalmasabban tanult, egymás után kapta a jó jegyeket, és 
sosem kockáztatta meg, hogy mulasztással rossz jegyet szerezzen. A tanév végén örömmel 
vitte haza a tiszta jeles bizonyítványt, és kérte az ígéret teljesítését. Mire az apja így 
válaszolt: „Fiam, eszemben sincs, hogy neked kerékpárt adjak, csak azért mondtam, hogy 
tanulj.” Ha egy apa így tesz gyermekével, aligha nevezhetjük becsületes embernek. 

A mindennapi élet tapasztalata bizonyítja, hogy minden ember boldog akar 
lenni. Ha tehát Isten, aki minket teremtett, mindnyájunkat olyannak teremtett, hogy 
keressük a boldogságot, és azt a földi életben nem találhatjuk meg, akkor nyilván 
van valami szándéka velünk halálunk után, különben miért teremtett minket 
ilyennek. Mennyei Atyánk nem tehet úgy, mint a példabeli apa. Így következtetünk 
arra, hogy az örök élet valóság, és nem csupán a képzelet játéka. 
Nincs egyetlen olyan ember sem, aki azt mondja, nekem már elég volt a boldogságból, 
köszönöm, nem kérek többet. Bármennyire is élvezte valaki az életet, a földi élet senkit sem 
tesz maradéktalanul boldoggá, mégis meg kell halnunk.  

Az Istenben és az örök életben hivő embereknek, nem hívő emberek között 
élve tisztázniuk kell, hogy józan ésszel mit tudhatunk Istenről és az örök életről, 
hogy hitünk ne hiszékeny vak hit legyen, hanem ésszerű állásfoglalás, hogy a földi 
jólét csábításai és a nem hívő emberek érvelései ne tudjanak minket elfordítani 
hitünktől. 
 Az emberek ősi meggyőződése, hogy a halállal nincs vége mindennek. Ennek az egyik 
jele, hogy amikor halottaikat eltemették, gyakran mindennapi használati eszközeiket is 
betették a sírba. 
 Pascal, a nagy gondolkodó nem hívőknek felkínált fogadása: „Fogadjunk, hogy van 
folytatás a halálunk után. A hívő csak „jól járhat,” az örök élet „tagadója” csak „ráfizethet!” 
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Miért nem hisznek sokan az örök életben? 
„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta,  
amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.” (1Kor 2,9.) 

Istenben való hit nélkül az örök életben sem lehet hinni! 
Azt, hogy halálunk után feltámadunk az örök életre, azt csak a 

kinyilatkoztatásból tudjuk. Ezért akik nem hisznek Istenben, a világ teremtő 
Urában, akik szerint az ember halálával mindennek vége, azok az örök 
életben sem tudnak hinni. 

A nem hívő emberek szerint a tudomány megcáfolt és felszámolt minden 
vallási elképzelést, minden vallást egyformán babonának, az emberi fantázia 
termékének tartanak. Valóban a görög-római mitológia nem egyeztethető össze 
mai természettudományos ismereteinkkel. A nagy keleti vallások és életfilozófiák 
számos olyan tanítást hirdetnek, amelyeknek terjesztői tanaikat magától 
értetődőnek tartják, de ezeket semmiféle emberi érvvel nem tudják alátámasztani. 
Sokan mégis elfogadják ezeket, mert számukra szimpatikus az, amit tanítanak, és 
az életmódjuk is vonzó lehet. Más vallásokban az lehet a „vonzó”, hogy nincsenek 
komolyabb erkölcsi követelményeik, nincs kötelező hitvallásuk.  

Keresztény hitünk misztériumait mi Isten kinyilatkoztató tekintélye 
alapján fogadjuk el. Felülmúlják emberi felfogó képességünket, megcáfolni 
azonban még senki sem tudta. Akik szerint a keresztény tanítás a mai 
tudomány összeegyeztethetetlen, azok vagy a keresztény tanítást, vagy a 
tudomány eredményeit félre ismerik. 
 A tudósok nagy része hisz Istenben. Akik nem hisznek, nem tudományuk miatt nem 
hisznek, hanem mert az életük nem felel meg hitünk követelményeinek. 
 Érdekes, hogy a magukat műveltnek tartó emberek között is sok olyan van, aki minden 
további nélkül komolyan vesz különféle babonákat, még a csillagjóslást is. Mai tudományos 
ismereteink alapján elképzelhetetlen, hogy a látszólag összetartozó, de egymástól távol levő 
és független csillagoknak bármiféle hatása lehetne emberi sorsunkra. 

Vannak, akik téves elképzeléseik miatt nem hisznek! 
Emberi ésszel nehezen tudjuk elképzelni, hogy bármi is örökké 

boldoggá tehet minket, bármennyire is vágyakozunk rá.  
Minden ember boldog akar lenni, de a földi boldogság véget ér. Az ember mindig valami 
újabbra vágyik, mert amit megszokott, bármennyi örömet is okozott, előbb-utóbb unalmassá, 
érdektelenné válik. Akinek a földi biológiai örömök vég nélküli „élvezete” csömört okoz, azok 
számára az ilyen örök élet aligha lehet kívánatossá. Még a legszellemesebb technikai 
játékokat is meg lehet unni. Az ügyességi játékokban egyre több pontot, egyre jobb 
eredményt tudunk elérni, de csak egy ideig, s egyre többször már eddig elért 
eredményeinket sem tudjuk ismét elérni. Ezek nem tudnak igazán boldoggá tenni. A legjobb 
barátainkkal való beszélgetés is unalmassá válik, minél többször ismételjük magunkat. Miért 
lenne jó ezt a földi életet vég nélkül meghosszabbítani? 

Akik úgy vélik, hogy az örök élet nem más, mint a földi élet vég nélküli 
meghosszabbítása, azok nyilván nem szeretnének örökké élni. 

Téves elképzeléseik miatt lehetséges, hogy még Istenben hívő 
emberek sem tudnak hinni a halál utáni örök életben. 
Az örök boldogság egészen más, mint amilyennek el tudjuk képzelni. 
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4. Hitünk alapjai 
Az ószövetségi emberek elképzelése 

A választott nép pogány környezetben élt, és ez a környezet sokszor 
megkísértette őket. Isten kegyelme azonban megőrizte őket hitükben, hogy az Úr 
az egyetlen Isten. Ezt vallják meg az Isten dicsőségét hirdető zsoltárok, erről tettek 
tanúságot az Ószövetség bölcs tanítói. Érdemes végiggondolni, hogyan mutattak 
rá hitük nagyszerűségére és a bálványisteneket imádó emberek balgaságára. 
„Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s 
a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor 
nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló levegőt, a csillagok 
körét, a hatalmas vizet vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. 
Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett 
volna, mennyivel kiválóbb a parancsolójuk. Mert a szépség szerzője teremtette őket. Ha 
megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett volna következtetniük, hogy 
mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből 
összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket… De ezek talán csak eltévednek, 
amikor valójában Istent keresik és akarják megtalálni…  
Még sincs mentségük nekik sem. Ha egyszer olyan nagy szellemi készségük volt, hogy 
át tudták kutatni a világot, honnét van, hogy nem találták meg előbb ennek urát? „De 
boldogtalanok voltak és holt dolgokba vetették reményüket, akik emberi kéz műveit 
nevezték isteneknek… 
Ha a favágó alkalmas törzset vág ki, körös-körül lefejti egész kérgét, és szakszerűen 
megmunkálja, alkalmas eszközt csinál belőle, mindennapi használatra. A munkája 
közben keletkezett hulladékot arra használja, hogy elkészítse ételét és jóllakjék. Ami 
pedig megmarad belőle, mert semmire sem alkalmas, görbe és göcsörtös fa, azt fogja, s 
üres óráit kihasználva faragja… Ember képmására faragja, vagy valamely egészen 
közönséges állathoz teszi hasonlóvá. Aztán bevonja agyaggal, felületét bekeni piros 
festékkel és befest rajta minden foltot. Majd megfelelő házikót készít neki, a falra 
illeszti, és szeggel odaerősíti. Így gondoskodik róla, hogy le ne essék. Mert tudja, hogy 
nem tud magán segíteni, hiszen csak kép, és támasztékra szorul. Amikor meg 
imádkozni akar vagyonáért, feleségéért és gyermekeiért, akkor nem restell az élettelen 
dologhoz szólni. Az erőtlenhez könyörög egészségéért. A holthoz esedezik életért, a 
tehetetlenhez fordul segítségért, szerencsés utat kér attól, ami lábát sem tudja 
mozdítani. Keresetéhez, munkájához, mestersége sikeréhez attól kér erőt, aminek keze 
erőtlen.” (Bölcs 13,1-19. – Vö. Jer 10,3-14) 
Berzsenyi Dániel, Fohászkodás c. vers első versszaka 

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt: 
Léted világít, mint az égő Nap,  
de szemünk bele nem tekinthet. 
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Egy ókori pogány filozófus érvelése 
Érdemes végiggondolni, amit Szókratész, a halálra ítélt ókori filozófus védőbeszédében a 
halálról és a halál utáni dolgokról mondott: „Hogy a halál valami jó, azt megérthetjük a 
következőkből is. Mert a halál után a megholt semmivé lesz, és egyáltalán semmit sem 
érzékel már, vagy pedig a lélek itteni helyét egy más hellyel váltja fel és máshová költözik. 
Ha a halál után semmi érzékelése sincs, akkor csodálatos nyereség a halál… Ha pedig a 
halál valamiféle elköltözés innen egy másik helyre, és ott vannak mind, akik már megholtak, 
akkor mi lehetne ennél nagyobb jó? Mert ha a Halál országába érve, megszabadulunk 
szenvedéseinktől és ott megtaláljuk őseinket, szeretteinket, és együtt lehetünk nemzetünk 
nagyjaival, vajon lehet-e rossz ez az átköltözés. Én szívesen meghalok, ha mindez így van! 
Akkor ez nem lenne öröm nélkül való. A legnagyszerűbb dolog lenne ott tölteni az időmet, 
azokkal ott társalogni, velük együtt lenni, kimondhatatlan nagy boldogság lenne…” 
Mai tudósok véleménye 
Az Isten létét tagadó emberek és „tudósok” elképzeléseiket természettudományos 
világnézetnek tartják, akik szerint a világban egyetlen olyan esemény sincs, amely Isten 
valóságos létét feltételezné, mintha Isten valamiképpen része lenne ennek a 
természettudományos eszközökkel vizsgálható anyagi világnak.  
Annak ellenére, hogy már sokan megpróbálták, mind a mai napig még a „legnagyobb” 
filozófusok sem tudtak egyetlen olyan észérvet sem megfogalmazni, amelyből Isten létének 
lehetetlenségét bizonyítani lehetne. 

Az Isten-hit és a tudomány összeférhetőségét a hívő tudósok serege 
bizonyítja, a nem hívő tudósok „érvelései” pedig arról tanúskodnak, hogy az 
életüket nem tudják összeegyeztetni hitünk követelményeivel. A legismertebb 
tudósok hitvallásáról már sokan írtak. Csak példaként idézünk két ismert tudóst: 
Albert Einstein: „Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú 
vallási érzésnek, mert nem képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket 
(törvényeket), amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el. A felfoghatatlan 
világmindenségben egy határtalan magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát.” – „Sok 
minden van, amit tudunk, még több, amit nem tudunk, de az biztos, hogy Isten van.” 
(Einstein vallomását az teszi „érdekessé”, hogy ő nem volt vallásos ember, mégis 
egyértelműen vallotta Isten létét.) 
Max Planck: „A fizikai kutatások eredménye ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a 
világmindenség építőkövei nem összefüggéstelenül helyezkednek el, hanem egységes terv 
szerint függnek össze. A legcsodálatosabb azonban az, hogy a törvények szakszerű 
megfontolása minden elfogulatlan emberben azt a benyomást keltik, hogy a természetet 
értelem, céltudatos akarat irányítja. A természettudomány és a vallás tehát nem zárják ki, 
inkább kiegészítik egymást.” 
Az életszabályok 

Ha kezünkbe veszünk egy addig általunk nem ismert modern eszközt vagy 
gépet, akkor először elolvassuk a tervező által készített használati útmutatót, 
kezelési utasítást. Ezt akkor is megtesszük, ha a használat során később 
találkozunk valamilyen problémával, hiszen a tervező tudja igazán, hogy eszközét 
hogyan kell kezelnünk. 

Emberi életünknek Isten a tervezője. Ő tudja mi válik javunkra, hogyan 
kell élnünk, hogy eljussunk arra az örök életre, amelyre Ő meghívott 
minket. Törvényei nem emberi szabadságunk akadályozó, hanem védő és 
kapaszkodó korlátai, segítőink, és az életünk céljához vezető út jelzői. 

Istenben hinni ésszerű emberi állásfoglalás,  
törvényei szerint élni az egyetlen bölcs, emberhez méltó életmód! 
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5. Akit az Atya küldött 
Hogyan juthatunk el az örök életre? 
Hegymászók érkeztek egy magas hegy lábához. Tanakodtak, merre induljanak. Van, aki az 
egyik irányba, van aki az ellenkező irányba akar indulni, s van aki ismét más irányba. 
Tapasztalt hegymászók, de ezt a hegyet még nem ismerik, és térképük sincs róla. 
Mindegyik a maga elképzelése szerint akar nekivágni, hogy feljusson a csúcsra. Erre 
közéjük lép egy ember, és így szól: Én ismerem ezt a hegyet. Éppen most jöttem a csúcsról. 
Nézzétek, ezt a havasi gyopárt hoztam magammal. Jöjjetek utánam, én felvezetek 
mindenkit a csúcsra! Másfelé kár elindulni, mert mindenfelé szakadékok vannak. 
Én vagyok a … 

Amióta ember él a földön, azóta keresi, hogyan juthat el Istenhez. 
Minden nép a saját elképzeléseinek megfelelően kereste az Isten felé 
vezető utat. Ezért van annyiféle vallás a világon. Mennyei Atyánk nem 
hagyott magunkra az útkeresésben. Elküldte hozzánk Jézust, hogy 
megmutassa az örök életre vezető utat. Őt kell tehát követnünk! 
Nem azért szálltam le a mennyből, Hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak 
akaratát, aki küldött engem… Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és 
hisz benne, örökké éljen. Én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,38-40) 
Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van… azért 
megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és helyet készítettem, ismét 
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen 
ismeritek az utat oda, ahová megyek… Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem 
jut az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,1-6) 
Jézust Mennyei Atyánk küldte, hogy minket az örök életre elvezessen! 
Jézus követésének feltételei 

Néhány részlet Jézus szavaiból: 
Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? – Ismered a parancsokat… 
– Mester, ezt mind megtartottam… Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és így szólt 
hozzá: Valami még hiányzik neked: menj, add el, amid van, és árát oszd szét… – 
Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem.” (Mk 10-17) 
Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen 
engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem kockára teszi életét, 
megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt 
szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? (Mt 16,24-26) 

Amit Jézus kér attól, aki követni akarja, az ránk is vonatkozik: 
– tartsuk meg a parancsokat… 
– ne ragaszkodjunk az anyagi javakhoz, földi értékeinkhez… 
– készségesen vállaljuk mindennapi életünk keresztjeit… 

A mai világban nem könnyű Jézust követve élni. Még annak is, aki hívő 
családban született, és nevelkedett, tudatosan meg kell fontolnia, hogy valóban 
keresztény módon kíván-e élni, ellenállva a földi jóléti világ csábításainak. 

Jézus követése életre szóló, felelős döntést kíván tőlünk! 
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Jézust az Atya küldte, hogy meghívjon örök országába! 
Jézus meghirdette Isten országnak örömhírét 
Jézus eljutott Názáretbe, szombaton bement a zsinagógába… Kinyitotta a könyvet, 
ahol ez van írva: „Az Úr lelke rajtam: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek… 
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét… Ma beteljesedett az Írás, amit az imént 
hallottatok.” (Lk 4,14-21) – Ezt hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. 
Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15) 

Jézus, a mennyek országáról tanítva, nem földi birodalomra gondolt. Ő 
másfajta királyságot hirdetett, az Ő országa nem e világból való. A földi ország egy 
olyan határokkal körülvett terület, ahol valaki uralkodik, aki népét törvényeivel és 
rendelkezéseivel vezeti, kormányozza. 

Az Isten Országa Isten uralmát jelenti.  
Azok tartoznak az Isten országához,  

akik önként teljesítik Mennyei Atyánk akaratát, elfogadják az Ő törvényeit. 
A földi ország ahol Jézus élt 
Az Úr Jézus több mint 2000 évvel ezelőtt 
született Betlehemben, a júdeai kis 
városban, néhány kilométerre a zsidók 
országának a fővárosától, Jeruzsálemtől. 
Néhány évvel később költözött át a 
Szentcsalád a galileai Názáretbe, abba a 
kis városba, ahol Szűz Mária és Szent 
József Jézus születése előtt éltek, ahol 
Szent József mint ácsmester dolgozott.  
Ezt az országot ma Izraelnek nevezik, 
Jézus korában a Római Birodalom része 
volt. Mi keresztények mindig Szentföldnek 
neveztük. 
Amikor az Úr Jézus megszületett, 
Augusztusz volt a római császár, Heródes 
pedig a zsidók királya. Amikor tanítani 
kezdett, Tibériusz volt a császár. Pontius 
Pilátus Júdea helytartója, Galilea negyedes 
fejedelme Heródes, Heródes egyik fia volt. 

 
 

Jézus Isten országának királya! 
Pilátus megkérdezte Jézust: „Te vagy a zsidók királya?” – Jézus így felelt: „Az én 
országom nem e világból való…” – Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” – Jézus 
ráhagyta: „Igen, király vagyok.” (Jn 18,33-37) 

Isten országa itt a földön indul fejlődésnek, kiteljesedni az örök életben fog. 
Jézus ennek a királyságnak eljövetelét hirdette meg: „Tartsatok bűnbánatot, 
térjetek meg, elközelgett az Isten országa!” Az Isten uralkodása irántunk való 
szeretetének megnyilvánulása. Az Ő országa az igazságosságra, a jóságra és az 
emberek egymás iránti szeretetére épül. Terjedéséhez olyan emberek kellenek, 
akik életükkel vonzó példát adnak, hogy nem csak lehetséges Isten törvényei 
szerint élni, hanem egyedül így érdemes élni. 
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Jézus felszólít Isten akaratának teljesítésére 
A szűk kapun lépjetek be! Tágas a kapu és széles az út, mely a pusztulásba visz – 
bizony sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, mely az életre 
visz, – bizony kevesen találják meg azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól! … Nem 
mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak az, 
aki mennyei Atyám akaratát teljesíti… Mindaz, aki hallgatja tanításomat, és tettekre 
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, 
ömlött az ár, süvöltött a szél, és nekicsapott a háznak, de az nem dőlt össze, mert 
sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki tanításomat hallgatja, de tettekre nem váltja, 
hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvöltött a szél, és nekicsapott a háznak. Az összedőlt, és romhalmazzá vált. Ezzel 
Jézus befejezte beszédét. A nép álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mt 7,13-29) 
 Az emberiség történelmének tanulsága: Isten törvényeinek figyelembe vétele nélkül csak 
ideig-óárig lehet az emberek békéjét és jólétét szolgálni, jóléti országot építeni. 

Jézus mindenkit meghív Országába,  
de oda csak az léphet be, aki telesíti Isten akaratát. 

 

Miből tudjuk, hogy Jézust a Mennyei Atya küldte? 
Az emberiség történelméről a mai ember annyit tudhat, amennyit az 

emberi szájhagyomány és az írásos feljegyzések megőriztek, illetve az 
ásatások feltárnak.  

Ezek értékelésénél nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a mai világ 
dolgairól is különbözőképpen vélekednek az emberek, és az egyes eseményeket is 
másként ítélik meg életkörülményeiknek és világnézetüknek megfelelően. Ezért 
találunk a különböző hírforrásokban egymásnak ellentmondó véleményeket, 
különböző hazug állításokat és szándékos megtévesztéseket. Ez régen is így volt, 
ezért a történelemmel és a régészettel foglalkozó tudósok ma is sok mindenről 
vitatkoznak. A legtöbb ilyen vita azért érdektelen mégis a számunkra, mert semmi 
befolyással nincsenek mindennapi életünkre. Néró császár létezéséről, vagy más 
ókori nagyságok történelmi szerepéről lehet ugyan vitatkozni, mindennapi életünk 
szempontjából azonban teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róluk. 

Jézussal másként áll a dolog, nem mindegy, hogyan vélekedünk róla. 
Igaz, történelmi létezését még a nem hívő tudósok sem vonják kétségbe, 
azonban Ő mégsem csupán egy a történelmi nagyságok közül. Nem 
mindegy, hogy Isten Fiának, vagy kóbor vándorfilozófusnak tartom, nem 
mindegy, mert állásfoglalásom hatással van egész életemre. Ezért fontos 
számunkra, hogy mit tudhatunk az Úr Jézusról, mennyire megbízható 
Egyházunknak élő szóban, az igehirdetésben, a Szentírásban és későbbi 
írók írásaiban átadott tanítása, Jézusról szóló tanúságtétele. Csak akkor 
tudunk az Úr Jézus elkötelezett követői lenni, ha ezekre a kérdésekre 
meggyőző választ tudunk adni. Ezért vizsgáljuk meg, mit tudunk Jézusról, 
hogyan igazolja Őt a történelem, Egyházunk kétezer éves történelme. 
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6. A Názáreti Jézus 
Így nevezték az Úr Jézust kortársai, akit Máriának és Józsefnek, az ács fiának 

tartottak. Amikor megszületett, még nem volt anyakönyvezés, amit Róla tudunk, 
azt a hagyomány és az evangéliumok írói őrizték meg a számunkra. 

Szűz Mária és Szent József eredetileg Názáretben laktak, ott kötöttek 
házasságot. A népszámlálás miatt kellett Betlehembe költözniük, ahol a kis Jézus 
megszületett. A bölcsek látogatásakor már egy éves is lehetett, amikor Heródes 
király elől Egyiptomba menekült. A király halála után a Szentcsalád Názáretben 
telepedett le. Jézus 30 éves koráig itt élt, nevelkedett és dolgozott. 

Amikor tanítani kezdett, Kafarnaumba költözött, tanítványokat gyűjtött maga 
köré, akik mindenhová elkísérték, látták csodáit, hallották tanítását. Igen sok 
beteget meggyógyított, szavára még a természet erői is engedelmeskedtek, és 
több halottat is feltámasztott. Érthető, hogy egyre többen kívánták látni és hallgatni.  

Az apostolok Jézust kísérve fokozatosan ismerték fel, hogy  
Ő nem csak a megígért Messiás, hanem az Isten Fia, akit az Atya küldött. 

A megtestesülés misztériuma 
Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária József jegyese, még egybekelésük előtt 
méhében fogant a Szentlélektől… megjelent az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid 
fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott 
állapotban Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel… József erre fölébredt álmából, 
és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. (Mt 1,18-25. Vö. Lk 1,26-38) 

Mennyei Atyánk a Dávid családjából származó Máriát választotta ki, hogy a 
Megváltó édesanyja legyen. A Fiúisten úgy lett emberré, hogy az Atya akaratából 
és a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megszületett. Erről a misztériumról az 
emberek nem tudtak semmit, mi is csak a kinyilatkoztatásból tudunk róla. 
Jézus megkeresztelése. 

Az Úr Jézus 30 éves volt, amikor 
tanítani kezdett. Első útja keresztelő 
Szent Jánoshoz vezetett: 
Abban az időben eljött Jézus a galileai 
Názáretből, és megkeresztelkedett 
Jánosnál a Jordánban. Megkeresztel-
kedése után Jézus azonnal feljött a 
vízből, mire megnyílt neki az ég, és látta, 
hogy Isten Lelke galamb képében 
leereszkedik, és rászáll. Akkor a 
mennyből ez a szózat hangzott: „Te vagy 
az én szeretett fiam, akiben kedvem 
telik.” (Mt 3,13-17. – Mk 1,9-11. – Lk 
3,21-22) 
Én láttam és tanúskodom róla: Ő az 
Isten Fia. (Jn 1,34) 

Kép János születési barlangja felett Ein Karemben. 
Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett. 
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A Názáreti Jézus nem csak ember, Ő az Isten Fia 

Szentcsalád kép Názáretben. 

Amikor tizenkét esztendős lett, fölmentek 
Jeruzsálembe… hazafelé indultak. Jézus 
Jeruzsálemben maradt… Keresni kezdték… 
Mikor megpillantották, nagyon meglepődtek. 
Anyja így szólt hozzá: „Fiam, miért tetted 
ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva 
kerestünk.” „Miért kerestetek? – kérdezte. 
Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell 
lennem?” De ők nem értették, hogy mit akart 
ezzel mondani. Akkor hazatért velük 
Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja 
szívébe véste ezeket a dolgokat. (Lk 2,41-50) 

Jézus már gyermekkorában is tudatában volt, hogy Ő az Isten Fia 
Mária Józsefre gondolva mondta: „atyád és én kerestünk”. Jézus a 

Mennyei Atyára gondolva mondta: „Atyám házában kell lennem.” Jézus 
szülei tudtak gyermekük születésének körülményeiről, de azt akkor még 
nem tudták, hogy Jézus egy személyben Isten és ember is. 

Akik Jézust ismerték, úgy tekintettek rá, mint egy emberre, aki ácsmesterként 
dolgozik. 30 éves koráig, nyilvános fellépéséig nem is sejtették, hogy ő a Messiás. 
Akkor figyeltek fel rá, amikor tanítani kezdett, és sok beteget meggyógyított.  

Jézus nem csupán egy az emberek közül 
Az Úr Jézus tanítását, isteni mivoltát csodákkal igazolta.  

Jézus szavának ereje 
A betegek meggyógyításán kívül más csodáiról is beszámolnak az 

evangéliumok. Jézus legismertebb ilyen csodái: 
A kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta, megmutatva isteni hatalmát: 

… Jézus megparancsolta nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel.” Színig töltötték. 
Akkor azt mondta nekik: „Most merítsetek, és vigyétek oda a násznagynak.” Vittek 
neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a szolgák 
tudták, akik a vizet merítették. (Jn 2,1-9) 

Jézus isteni hatalmát mutatta meg, amikor a háborgó tengert lecsillapította (Mt 
8,23-27), amikor a vízen járt (Mt 14,22-32), és amikor néhány kenyérből és halból 
több ezer embert jóllakatott (Mt 15,32-37). 

Amikor meggyógyított egy vakon született embert, hiába vizsgálták ki, a vakon 
született ember vallomása ellenére sem akarták elhinni, hogy Jézus csodát tett. 
Faggatni kezdték a vakot: „Te mit mondasz róla, mivel visszaadta a szemed világát?” 
„Hogy próféta”, felelte. A zsidók ezért egyáltalán nem akarták elhinni, hogy vak volt, 
hogy visszanyerte látását… „Egyet tudok: vak voltam, most pedig látok… Mióta a 
világ fennáll, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna a vakon szülött 
látását. Ha ő nem volna Istentől való, nem tehetett volna semmit.” (Jn 9,17-33) 
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Jézus halottakat is feltámasztott 
Legnagyobb csodáit akkor tette, amikor feltámasztotta a naimi özvegy fiát (Lk 

7,11-17), Jairus leányát (Mk 5,36-43 Lk 8,49-56), és barátját Lázárt. 
 „Menjünk ismét Júdeába… Lázár, a mi barátunk elaludt. Megyek, hogy felkeltsem 
álmából.” Mikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. „Uram, 
szólt Márta Jézushoz, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, De tudom, 
hogy most is, bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” „Testvéred fel fog támadni… 
Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. 
Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.” „Igen, Uram hiszem, hogy te 
vagy a Messiás, az (élő) Isten fia, aki a világra jön.” … Jézus a sírhoz ment. Az egy 
kővel elzárt barlang volt. „Vegyétek el a követ”, szólt Jézus… Elvették a követ. Jézus 
égre emelte tekintetét, és így imádkozott… E szavak után hangos szóval kiáltott: 
„Lázár, jöjj ki!” A halott kijött. Jézus így szólt: „Oldjátok fel őt, hogy járni tudjon.” 
Sok zsidó jött… Látták, amit Jézus tett, és hittek benne. (Jn 11,1-53) 

Amikor Jézus Lázárt feltámasztotta, sokan hittek benne. A farizeusok és a 
főtanács még ezek után sem hittek benne, hanem elhatározták, hogy megölik 
Jóllehet ennyi csodát művelt a szemük láttára, mégsem hittek benne. (Jn 12,37) 

Jézus isteni személy, aki isteni tekintéllyel tanít 
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat. 
Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy tökéletessé tegyem… Hallottátok 
a régieknek szóló parancsot: … Én pedig azt mondom nektek: … (Mt 5,17-48) 

Isten a Sínai-hegynél Mózes közvetítésével törvényt adott a népnek. A 
törvény Isten szava, megmásíthatatlan akarata, amit tekintélye szentesít. 
Jézus ugyanilyen isteni tekintéllyel tanít az ősi törvényről, Isten akaratáról. 
Isteni tekintéllyel bocsátja meg az emberek bűneit 
Visszatért Kafarnaumba… egy bénát hoztak oda… kibontották fölötte a háztetőt, s a 
nyíláson bocsátották le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitük láttára Jézus 
ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Néhány ott 
ülő írástudó erre azt gondolta magában: „Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik! Ki 
bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?” Jézus így szólt hozzájuk: „Mit 
tűnődtök ezen? Mi könnyebb, ha azt mondom a bénának: bocsánatot nyernek bűneid? 
– vagy, ha azt: kelj föl, fogd, az ágyadat, és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az 
Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: 
„Mondom neked, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az fölkelt, gyorsan fogta az 
ágyát, és mindnyájuk szeme láttára kiment. (Mk 2,1-12) 
Egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda… Jézus így szólt hozzájuk: „Aki bűn 
nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!”… „Hol vannak a vádlóid? Senki nem 
ítélt el téged?”… „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,1-11) 

Jézus a bűnt mindig elítélte, de a bűnösöknek isteni hatalmával 
irgalmasan megbocsátott. Ismételten kijelentette: „Nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.” (Lk 5,32) 
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7. Én és az Atya egy vagyunk! 

A táborhegyi templom apszisának képe. 

Fölment a hegyre imádkozni. Imádság 
közben arcának színe elváltozott, ruhája 
pedig fehéren ragyogott. Egyszerre csak 
két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. 
haláláról beszélgettek… Pétert és társait 
elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, 
… Péter így szólt: „Mester, jó nekünk itt! 
Hadd csináljunk három sátrat: neked 
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” 
(Lk 9,28-35) 

 

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” 
Jézus kijelenti magáról, hogy Istennel egyenlő 
Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” 
Azok köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt, s kiment a 
templomból. (Jn 8,58-59) 
„Az én juhaim hallgatnak szavamra… én örök életet adok nekik… Atyám, aki nekem 
adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én 
és az Atya egy vagyunk.” A zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus 
szemükre vetette: „Sok jótettet cselekedtem nektek Atyám erejéből, e cselekedetek közül 
melyikért akartok megkövezni?” A zsidók visszavágtak: „Jótettért nem kövezünk meg 
téged, hanem a káromlásért, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” (Jn 10,27-33) 

A választott nép azt vallotta, hogy a pogányok bálványai nem istenek, mert 
csak egyetlen Isten van, Jahve, aki a világ teremtő Ura. Ezért botránkoztak meg 
Jézus szavain, ezért vádolták káromlással, és akarták megkövezni, mert 
egyértelműen Istennek, Istennel egyenlőnek tartotta és mondta magát. 

A Szentháromság misztériumát, hogy az egyetlen Isten három személyben él, 
csak Jézus szavai és tettei alapján tudhatták meg, bár maguk sem értették. Ők 
azonban hittek Jézusban, és elfogadták amit mondott, mert látták tetteit, és 
meggyőződtek arról, ha Jézus valamit mond, az akkor is úgy van, ha nem is értik. 
Akik leborultak Jézus előtt 
Akik a bárkában voltak, leborultak előtte. „Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14,32-33) 
Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy 
a Messiás, az élő Isten fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, János 
fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. (Mt 
16,15-17) 
Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy 
te vagy az Isten Szentje. (Jn 6,68-69) 

A választott nép szemében a leborulás az imádás kifejezője, egyedül Istent 
illeti meg. Akik Jézus előtt leborultak, így vallották meg, Jézusban Isten van jelen. 

Hittel valljuk: Jézus Krisztus egyetlen személyben Isten és ember! 
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Jézus tudatosan, önként áldozta fel értünk életét! 
Jézus ismételten megjövendölte szenvedését 
Jézus elindult Jeruzsálem felé. Útközben félrevonta a tizenkettőt s figyelmeztette 
őket: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és az írástudók kezébe adják az 
Emberfiát. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, 
megostorozzák, és megfeszítsék őt, de harmadnapra föltámad.” (Mt 20,17-19) 

Jézus az Utolsó Vacsorán 

 

Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti 
vacsorát, mielőtt szenvedek… Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte, és 
ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt 
cselekedjétek emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: 
„Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amit értetek ontok.” (Lk 22,15-20) 

Jézus az Olajfák hegyén 
Ezután kiment, és szokása szerint az Olajfák hegyére 
tartott. Tanítványai követték. Mikor odaért, így szólt 
hozzájuk: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” 
Aztán mintegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre 
borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el 
tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, 
hanem a tiéd.” Akkor megjelent egy angyal a mennyből, 
és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és 
még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint 
megannyi vércsepp hullott a földre… Még beszélt, 
amikor megjelent egy csapat. Júdás vezette… Jézushoz 
lépett, és megcsókolta. (Lk 22,39-47) 

A szenvedés sziklája Jeruzsálemben. 
Jézus nem volt kénytelen szenvedni,  

önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. 
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8. Jézus Krisztus, akit keresztre feszítettek, feltámadt! 

 

A főtanács halálra ítéli Jézust 
A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítelek az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a 
Messiás, az Isten fia?” „Én vagyok”, felelte Jézus… A főpap erre megszaggatta 
ruháját: „Káromkodott! - Mi a véleményetek?” „Méltó a halálra!” (Mt 26-63-66) 
Pilátus ítélete 
Pilátus tovább kérdezte: „Mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?” 
Mindnyájan azt kiáltották: „Keresztre vele!” … Pilátus látta, hogy semmire sem megy 
velük, sőt még nagyobb zavargás támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt: 
„Ártatlan vagyok ez igaznak vérontásában, szólt. A ti dolgotok.” (Mt 27,22-24) 

Jézust, aki a kereszten meghalt, sziklasírba temették 
Amikor a százados útján meggyőződött róla, odaadta a testet Józsefnek. Az halotti 
leplet vásárolt, majd levette őt a keresztről, és begöngyölte a lepelbe. Azután sziklába 
vájt sírboltba helyezte, és követ gördített a sír bejárata elé. (Mk 15,45-46) 

Kép Jeruzsálemben, a Szent Sír templomban. Így temették lepelbe Jézust. 
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Jézus feltámadt és megjelent övéinek! 

A Szent Sír homlokzata. Így néz ki Jézus üres sírja. 

A hét első napján, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, 
hogy a követ elmozdították a sírtól. Elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, 
és jelentette nekik: „Elvitték az Urat a sírból…” Erre Péter és a másik tanítvány 
elindult, és a sírhoz sietett. A másik tanítvány hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és 
meglátta a gyolcsokat, de nem ment be. Nem sokkal utána odaért Simon Péter is, 
bement a sírba, és ő is látta a gyolcsokat, meg a kendőt, mellyel fejét takarták be. Ez 
nem a gyolcs között volt, hanem külön összehajtva más helyen. Akkor bement a másik 
tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta, és hitt. Eddig ugyanis még nem értették 
meg az Írást, amely szerint fel kellett támadnia holtából. (Jn 20,1-9) 
Jézus feltámadásának tanúi 
„Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot… Elsősorban azt hagytam rátok, 
amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, amint az Írás is mondja. 
Eltemették és harmadnapon feltámadt. Ez is az írás szerint. Megjelent Péternek, aztán 
a tizenkettőnek. Majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg… Aztán 
Jakabnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után pedig, mint 
elvetéltnek, nekem is megjelent.” (1Kor 15,1-8) 
„Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok róla…” Péter és a többi 
apostol így válaszolt: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek! 
Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve meggyilkoltatok. 
Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk…” A hallgatóság erre olyan haragra lobbant, 
hogy arra gondoltak, megölik őket… Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, 
aztán meghagyták nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, s végül is szabadon engedték 
őket. Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy 
Jézusért gyalázatot szenvedjenek. (ApCsel 5,28-41) 

Jézus feltámadásának tanúi életük árán is megvallották hitüket, ami kétezer év 
óta keresztény hitünk alapigazsága: 

Jézus Krisztus a világ Megváltója és Üdvözítője,  
egyetlen személy, aki valóságos Isten és valóságos ember, 

aki értünk meghalt a kereszten, majd harmadnapra feltámadt! 
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9. Jézus visszatért az Atyához 
Feltámadása után az Úr Jézus ismételten megjelent tanítványainak, akik 

meggyőződhettek róla: Jézus valóban él, feltámadt. A 40. napon ismét megjelent a 
tizenegynek, akkor adta végső rendelkezését. 
Föltámadása után Jézus így szólt apostolaihoz: „Ez az, amit mondtam nektek, amikor 
még veletek voltam: be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a 
prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam.” Akkor megnyitotta elméjüket, 
hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg volt tehát írva, hogy a 
Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. Nevében 
megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden népnek.  

A Miatyánk templom, a mennybemenetel emlékhelye. 

Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig 
elküldöm rátok Atyám megígért 
ajándékát. Maradjatok a városban, amíg 
erő nem tölt el a magasságból titeket.” 
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, 
és kezét fölemelve megáldotta őket. 
Áldás közben eltávozott tőlük, és 
fölment a mennybe. Azok leborulva 
imádták. Aztán nagy örömmel 
visszatértek Jeruzsálembe. (Lk 24,44-52) 

Jézus örömhírét Egyházára bízta 
Az élő igehirdetés 
Azután így szólt: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik…” 
Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe. (Mk 16,14-19) 

Az apostolok korában a Szentírás az ószövetségi iratokat jelentette. Amikor az 
Úr Jézus megbízta apostolait, hogy örömhírét hirdessék, akkor ők nem az Írást 
magyarázták, hanem élő szóban és életük tanúságtételével tanítottak, az Úr 
Jézustól kapott tekintélyükkel. 

Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy  
Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket. 

Isten leírt üzenete 
Már sokan megkísérelték, hogy a köztünk történt eseményeket leírják, jónak láttam én 
is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked 
mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a 
tanok, amelyekre tanítottak. (Lk 1,1-4) 

A hívek számának rohamos növekedésével az evangélium hirdetésében az 
apostolok tanítványai is segítségükre voltak. Az ő számukra vált szükségessé, 
hogy az élő szóban hirdetett tanítást leírják. Így készültek el a Szentlélek 
sugalmazására az Újszövetségi Szentírás könyvei. 
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Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket 
Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész 
közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a 
házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek 
lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. 
Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította 
őket. (ApCsel 2,1-4) 

 

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, 
 valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt,  

akit az Úr Jézus ígért meg és küldött el Egyházának, 
hogy a világ végéig éltető lelke legyen. 

 

Péter pünkösdi beszéde. 
Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta 
előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel... Ezt az embert... keresztre feszítve 
elveszejtettétek…. Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi 
vagyunk… Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette! E szavak szíven 
találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát, emberek, 
testvérek? Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus 
Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Még más 
egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: Meneküljetek ki ebből a 
romlott nemzedékből! Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek... Állhatatosan 
kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az 
imádságban… Magasztalták az Istent, és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr 
pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát. (ApCsel 2,22-47) 
Jézus él tovább Egyházában 
Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az Úr tanítványait… 
Útközben már Damaszkusz közelébe érkezett, amikor hirtelen mennyei fény ragyogta 
körül. A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért 
üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte, akit 
te üldözöl…” „Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Az Úr ezt válaszolta: „Kelj föl, 
menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned.” (ApCsel 9,1-6) 

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki 
közösség, Krisztus titokzatos teste, Jézus követőinek, gyarló, bűnös és jóra 
törekvő emberekből álló közössége. Azért alapította, hogy a Szentlélek 
vezetésével általa tanítson, megszenteljen és az örök üdvösségre 
vezessen minket. 
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10. A Szentlélek az Egyház éltető lelke 
Az Egyház Jézus tekintélyével tanít 

Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16) 
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás továbbadását, a hit és az erkölcs 

tévedésmentes tanítását, Anyaszentegyházára bízta. 

Püspökök a II. Vatikáni Zsinaton 

Jézus Krisztus hierarchikus 
egyházat alapított, melynek belső 
rendjét ő maga határozta meg. Jézus 
Egyházára bízta az általa alapított 
szentségek kiszolgáltatását. Így a hit 
igazságai, az erkölcsi követelmények 
és az üdvösségre vezető út kijelölése 
sem emberi szavazáson, hanem Isten, 
az Úr Jézus tanító tekintélyén alapul.  

Az Egyház a kinyilatkoztatást úgy 
adja tovább, hogy hűségesen őrzi az 
apostoli igehirdetést, benne a 
sugalmazott Szentírást. Ez a tekintély 
az Egyház tanítóhivatala. A Szentírást 
és a Szenthagyományt tévedés nélkül 
a katolikus Egyház magyarázza. 

A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A sugalmazás a 
Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek 
szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. 

A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház 
igehirdetésével ad tovább. Az evangéliumokban Jézus életét és tanítását írták le 
úgy, ahogy azt az apostolok élő szóval hirdették. 

A sugalmazásból következik, hogy Isten a Szentírás fő szerzője. A Szentlélek 
indítja (vezeti) a szent írót, hogy írja le azt az üzenetet, amit Isten mondani akar az 
embereknek. Ő biztosítja, hogy az üzenet tévedéstől mentes maradjon. Az egyes 
könyvek írói, a szent írók, nem „diktálásra” írtak, hanem Isten irányításával maguk 
fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten leírásra közölt velük. A szent írók, 
a megbízott szerzők a Szentírás megfogalmazói, ezért írásuk az ő emberi 
sajátosságukat is magán viseli. 
A Szentírásban Isten üzenete emberi szóban testesül meg, annak formáját veszi magára, 
minden sajátosságával együtt. Ezért érthető, hogy a Szentírás könyvei különböző irodalmi 
műfajokat képviselnek: Vannak benne Istent dicsőítő zsoltárok és történelmi elbeszélések, 
különböző tanítások és életszabályok, törvénykönyvek és prófétai figyelmeztetések a 
törvények megtartására, bölcs mondások és tanulságos történetek. Ezeket olvasva kell 
felismernünk, mit akart Isten nekünk üzenni mindazzal, amit a szent írók leírtak. 
A Szentírás könyveit rendszeresen olvasták, másolták, majd különféle nyelvekre 
lefordították. A papiruszra írt eredeti kéziratok mind elvesztek. A Szentírás szövegét a 
szüntelen másolás őrizte meg számunkra. A kezünkben lévő Szentírás szövegének 
megbízhatóságát az a több ezer szövegtanú bizonyítja, amely a könyvnyomtatás előtti 
évezredből ránk maradt. Az ősi szövegtanúk és a ma kezünkben lévő szövegek 
összehasonlítása bizonyítja, hogy a másolók gondosan dolgoztak: a szövegbe egy-egy 
másolási hibán kívül, lényeget érintő tartalmi hibák nem kerültek. 
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Jézus a szentségek kiszolgáltatását Egyházára bízta  
Az Egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus Krisztus cselekszik, aki az 

üdvösség forrása. Azért adta nekünk a szentségeket, hogy látható jelei a 
kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk. 
A keresztség 
„Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek, tegyetek tanítványommá 
minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és 
tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. (Mt 28,18-20) 

Jézus mennybemenetele előtt adott megbízást apostolainak, hogy 
örömhírét az egész világon hirdessék, és megkereszteljék mindazokat, akik 
hisznek benne, és megtérnek. 
A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, 
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. Megkeresztelni azt az embert lehet, aki 
kinyilvánítja, hogy hisz Jézus Krisztusban, és a megismert tanítása szerint kíván élni.  
A bérmálás 
„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és 
más Közbenjárót ad nektek: az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad.” „A 
Közbenjáró pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe 
juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,15-16.26) 

Az Úr Jézus a szenvedése előtti napokban ígérte meg apostolainak, 
hogy elküldi a másik Közbenjárót, a Szentlelket, aki által élteti és vezeti 
Egyházát. 
A bérmálás szentségében a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és 
küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. 
Az Eukarisztia és a papság szentsége 
Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így 
szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új 
szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én 
emlékezetemre.” (1Kor 11,23-26) 

Az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán ajánlotta fel életét a Mennyei Atyának 
a mi üdvösségünkért, amikor szavaival átváltoztatta a kenyeret és a bort 
értünk áldozattá váló testévé és vérévé. Amikor apostolainak azt mondta: 
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre” – hatalmat adott nekik és utódaiknak a 
szentmise áldozat bemutatására, az Eukarisztia ünneplésére. Ugyancsak 
akkor adta nekünk a szentáldozás lehetőségét, hogy az örök élet 
kenyerével tápláljon minket. 

A szentmisében, az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr 
Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát, s testével és vérével táplál minket. 
Befogadjuk Isten Igéjét, Jézussal együtt felajánljuk életünket áldozatul az Atyának, 
és lehetőleg megáldozunk. Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük 
magunkhoz. Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és 
emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.  



 28 

A bűnbocsánat szentsége 
„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, 
és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, 
akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,21-23) 

Jézus csodáival bizonyította: van hatalma a bűnök megbocsátására. 
Feltámadása napján apostolainak és utódainak hatalmat adott arra, hogy a 
bűnbánók bűneit nevében megbocsássák. Ezt a feloldozást kapjuk meg a 
szentgyónásban, a bűnbocsánat szentségében. 
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által 
elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal, és erőt ad a bűn 
elleni küzdelemre. Jézus a bűnbocsánat szentségét, feltámadása napján a következő 
szavakkal alapította: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot 
nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A bűnbánat és az erős fogadás azért 
szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat. Bűnbánatunk akkor van, ha szívből 
sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten 
segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük. Amikor gyónunk, akkor őszintén 
megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. 
A betegek kenete 
Összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan 
lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. (Mt 10,1) 
Beteg valamelyiketek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, 
s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és 
az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. (Jak 5,14-15) 

Tudjuk, mekkora szeretettel gyógyította meg Jézus a betegeket. Az 
apostolok is gyógyítottak az ő megbízásából és az ő erejével. (Vö. Mk 6,13) 
Az Úr Jézus nem feledkezett meg napjaink szenvedőiről sem. Jóságában 
segíteni akarja a betegséggel és öregséggel küszködő mai embereket is. 

A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház a betegségben szenvedő 
híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse 
őket. A betegek kenetét az a hívő veheti fel, akinek élete betegség vagy öregség 
miatt veszélybe került. 
A házasság szentsége 
A Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi 
elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő. Most már 
többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne 
válassza szét. (Mt 19,3-6) 

A házasságkötés önmagunknak egy életre szóló teljes emberi odaadása 
annak, akit szeretetből házastársunknak választottunk. Isten tervei szerint a 
szerelemnek az a célja, hogy a fiatalok, akik egymás megismerték és 
megszerették, késztetést érezzenek arra, hogy vállalkozzanak a teljes önátadásra, 
az Isten akarata szerinti házaséletre. A szerelem és a házasélet Isten elgondolása 
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik.  
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan 
szeretetközössége. Krisztus a házastársaknak megadja azt a kegyelmet, hogy egymást 
azzal a szeretettel szeressék, amellyel ő szereti Egyházát. 
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Az Egyház lelkipásztori szolgálata 
Én vagyok a jó pásztor: 
ismerem enyéimet, és enyéim 
ismernek engem. Életemet 
adom a juhokért. (Jn 10,11-15) 
Étkezés után Jézus 
megkérdezte Pétert: „Simon, 
János fia, jobban szeretsz, 
mint ezek?” „Igen Uram, 
felelte, te tudod, hogy 
szeretlek.” Erre így szólt 
hozzá: „Legeltesd juhaimat!” 
(Jn 21,15-17)  

Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy  
Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket.  
Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus. A római pápa Szent 

Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus helytartója és az egész 
Egyház pásztora. Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az 
egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.  

Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egységben lévő püspökök 
tanítják. Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet, 
tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja. 

 

 

Az egyházi rend az a szentség, 
amelyben Isten az erre kiválasztott 
férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, 
és különleges módon részesíti Krisztus 
papságában. 

 

A papok feladata, hogy a püspök 
megbízásából, mint Isten népének 
pásztorai:  
– bemutassák a szentmiseáldozatot; 
– kiszolgáltassák a szentségeket; 
– hirdessék Isten igéjét; 
– vezessék Isten népét. 

A világi hívek küldetése az, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal 
építsék Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően.  

Az Egyház tagjai azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus 
hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. 

Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai:  
egy, szent, katolikus, apostoli.  
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11. Jézus üdvözítő örömhíre 
 

Krisztus király freskó a győri Papnevelő Intézetben 

 

Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura, bűneink ellenére szeret minket,  
meghív országába, gyermekévé fogad, és  

földi életünk után hazavár az örök élet boldogságára. (Vö. Jn 3,16-17) 
Jézus Krisztus a Fiúisten, aki értünk emberré lett, a Szentháromság második 

személye. Ezt Ő maga többször is kijelentette, amit csodáival, életével, 
kereszthalálával és feltámadásával igazolt. Ő azért jött közénk, hogy Isten 
Országának örömhírét meghirdesse. Irántunk való szeretetből életét áldozta fel 
értünk, szenvedést és kereszthalált vállalt, hogy minket bűneinktől megváltson, és 
az üdvösségre elvezessen. Feltámadásával a mi feltámadásunkat előre jelezte 

Emberi méltóságunk alapja, hogy Isten a mi teremtő Urunk értelmet és szabad 
akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre. Jézus azt kívánja tőlünk, hogy 
higgyünk benne, fogadjuk el szeretetét és kövessük. Azt mondta: 
Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt 
Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. (Jn 
14,21) 

Isten akaratát a főparancs fogalmazza meg: Szeresd Uradat, Istenedet, teljes 
szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Szeresd embertársadat, mint 
önmagadat. (Vö. Mk 12,30-31) Isten akaratának készséges teljesítésére ő maga 
adott példát, ezért „új parancsot” adott nekünk: Úgy szeressétek egymást, ahogy 
én szerettelek titeket. (Vö. Jn 13,35) 

Jézus örömhírét, Isten üzenetét, szeretetének közvetítését 
Anyaszentegyházára bízta, tanítványainak az apostolok által vezetett közösségére.  

Az igaz hitet, Jézus örömhírét tévedés nélkül a pápa és a vele egységben lévő 
püspökök tanítják.  

Akik ma keresztények vagyunk, valamennyien Jézus Egyháza által ismertük 
meg az örömhírt. Ma az lehet Jézus Egyháznak tagja, aki megismerve örömhírét, 
hisz Jézus Krisztusban, megtért, megkeresztelkedett, és tanítása szerint akar élni. 
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Személyes válaszom Jézus hívására 
Hiszek Istenben, Mennyei Atyánkban, a világmindenség teremtő Urában, aki 

életet adott nekünk, és ránk bízta a világot. 
Hiszek az örök életben, amelyre Mennyei Atyánk meghívott, mert szeret 

minket. Azért adott nekünk értelmet és szabad akaratot, hogy megismerjük 
szeretetét, azt tudatosan és önként viszonozzunk, és földi életünk után eljussunk 
hozzá az örök életre. 

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a mi Urunkban, akit Mennyei Atya 
azért küldött, hogy minket tanítson, életével, kereszthalálával és feltámadásával 
bűneinktől megszabadítson, és mint Isten gyermekeit hazavezessen Atyja házába. 
Ő közösséget vállalt velünk, és emberré lett, a Szentlélek erejéből Szűz Máriától 
megszületett. Ő a mi tanítónk és üdvözítőnk, aki köztünk élt, keresztre feszítve 
életét adta értünk. Halálával legyőzte halálunkat, harmadnapra feltámadt, diadalra 
vitte az életet. 

Hiszek az éltető Szentlélekben, a harmadik isteni személyben, akit Jézus 
küldött el, hogy megszentelő erejével összegyűjtse Isten népét, az Egyház éltetője 
legyen, hogy ünnepeljük Isten nagy tetteit, szeretetben szolgáljuk testvéreinket, és 
tanúságot tegyünk Istenről a világban. 

Vallom, hogy az Úr Jézus bízta meg apostolait és utódaikat, hogy mint papok, 
képviseljék Őt az emberek között. Nekik adott megbízást, hogy a Szentlélek 
kegyelmével tévedhetetlenül tanítsák örömhírét és életszabályait. Őket bízta meg, 
hogy a szentségeket kiszolgáltassák, és Isten népét az üdvösség útján vezessék. 
A szentmisében a papok Jézus parancsát teljesítik. Általuk az Ő áldozata lesz 
jelenvaló. Ebből az áldozatból részesülünk, amikor áldozunk. Mindezek egyedül a 
katolikus Egyházban valósulnak meg, ezért tudatosan akarok Jézus Katolikus 
Egyházához tartozni. 

Isten gyermekének, Jézus Krisztus követőjének, katolikusnak vallom 
magamat. Tanítása szerint akarok élni, Tőle várom bűneim bocsánatát, és 
remélem, hogy eljön értem is, feltámaszt és magával visz örök Országába, ahol 
életünk beteljesül, mert mindnyájan együtt leszünk vele - örökre. 

Bűnbánatot tartok: 
Istenem, szeretlek téged, és  

ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.  
Kérlek, bocsáss meg nekem. 

 Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 
 

Ígéretet teszek: 
Ígérem, hogy hitemet egész életemmel öntudatosan megvallom: 

– naponta imádkozom, vasárnap misére járok, és gyakran áldozok,  
fegyelmezetten élek, rendszeresen gyónok,  

kötelességeimet becsülettel teljesítem,  
embertársaimat jóindulattal szeretem,  
családomban keresztény módon élek, 

Egyházamnak hűséges és tevékeny tagja akarok lenni! 
Kérlek, segíts kegyelmeddel, hogy mindig hűséges maradjak hozzád! 

 

Örülök, hogy Jézus meghívott, és követője lettem! 
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12. Személyes találkozás Jézussal 
Akik Jézushoz vezetnek minket 
János látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: »Nézzétek, az Isten Báránya! Ő 
veszi el a világ bűnét! … Láttam a Lelket, amint galamb képében leszállt az égből és 
rajta maradt… Én láttam és tanúskodom róla: Ő az Isten Fia.« Másnap megint ott 
állt János, két tanítványával. Mikor látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: »Nézzétek, 
az Isten Báránya!« Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust. Jézus 
megfordult és látta, hogy követik. Megkérdezte őket: »Mit akartok?« Azok így feleltek: 
»Rabbi - vagyis Mester - hol lakol?« »Jöjjetek, nézzétek meg«, válaszolta. Erre 
elmentek és megnézték, hol lakik. Aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül történt. 
A kettő közül egyik, aki János szavára követte őt, András volt, Simon Péter testvére. 
Mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: »Megtaláltuk a Messiást«, 
vagyis a Fölkentet, - és elvitte Jézushoz.” (Jn 1,29-41.) 

Keresztelő János találkozott Jézussal, és a kinyilatkoztatásból megismerte, 
hogy Jézus az Isten Fia. Tanúságtételére két tanítványa Jézus után indul, 
találkoznak vele, aznap nála maradnak. Valami nagyon fontos dolog történt ott, ha 
János apostol megjegyzi: Ez a tizedik óra körül történt. Arról nem ír az apostol, 
hogy miről beszélgettek, de annak lényege kiderül András szavából, aki elmondja 
testvérének: megtaláltuk a Messiást. Mi történt tehát? Akiket Keresztelő János 
tanúságtétele elvezetett Jézushoz, azok Jézussal találkozva megkapták a hit 
kegyelmét. Így van ez mind a mai napig: A keresztény közösség, illetve annak élő 
hitű tagjai tanúságtételükkel tudják elvezetni embertársaikat az Úr Jézussal való 
találkozásra, akitől megkapják a hit kegyelmét, akinek felismerik szeretetét. 
 Mindegyikünk meg tudja mondani, hogy ki, illetve kik vezették el Jézushoz. 

Találkoztam Jézussal! 
Hol találkozhatunk Jézussal? 
Íme, én veletek vagyok a világ végéig. (Mt 28,20) 

A feltámadt Úr Jézust mi emberi szemünkkel nem láthatjuk, mégis itt 
van velünk. Ő a Fiúisten, mint a világot teremtő és fenntartó Isten jelen van 
mindenütt a világon. Különleges módon ott van jelen, ahol valamiféle 
tevékenységét felismerjük. Ő van jelen feltámadt testével és vérével, 

 

istenségével és emberségével a 
szentmisében, az Eukarisztiában, hogy 
minket Isten igéjével tanítson és az örök 
élet kenyerével tápláljon. Jelen van a 
templomban, az Oltáriszentségben, ahol 
bármikor találkozhatunk vele.  

Ő van jelen bennünk a kegyelem 
által. Ha tudunk csendben lenni és rá 
figyelni, akkor mindig tudunk vele 
beszélgetni, imádkozni és elmélkedni. 

Rajtunk múlik, hogy naponta legyen időnk rá gondolni, és csendben imádkozni. 
Ha találkozni akarunk Jézussal, csendesedjünk el, és gondoljunk rá, 

otthon, vagy a templomban, vagy bárhol, ahol vagyunk! 
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Mit kíván tőlünk Jézus? 
Erre a kérdésre Péter apostol pünkösdi beszéde ad nekünk is választ: 
„Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá 
tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Ennek hallatára fájdalom járta át 
szívüket. „Mit tegyünk hát, testvérek?” – fordultak Péterhez és a többi apostolhoz. 
„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus 
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.” … 
Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: „Meneküljetek ki e gonosz 
nemzedék közül.” Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap 
mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. (ApCsel 2,36-41) 

Jézus tanítása örömhír: higgyünk Isten megbocsátó szeretetében. 
Megtérésre és bűnbánatra szólít fel, mert Mennyei Atyánk bűneink ellenére 
szeret minket, aki megbocsát nekünk, és meghív minket az örök életre. 
Örömhírének „kézzel fogható” jelét adta: „Fiam, bocsánatot nyertek 
bűneid!” mondta a béna embernek, akit meggyógyított, igazolva 
bűnbocsátó hatalmát. (Mk 2,1-12) 

Higgyünk Isten megbocsátó, üdvözítő szeretetében! 
Jézus egész élete, a bűnösök iránt tanúsított irgalmas szeretete arra 

tanít, hogy igenis lehetséges a megbocsátás, Ő nem elítélni akarja a 
bűnösöket, hanem üdvözíteni. 

Térjünk meg és tartsunk bűnbánatot! 
A bűnbánat azt jelenti, hogy elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, 

hogy nem éltünk Isten törvényei szerint. Ez a bánat egyben komoly 
elhatározás arra, hogy Isten akarata szerint alakítjuk életünket.  

A megtérés azt jelenti, hogy elfordulok az istenhit nélküli emberi 
gondolkodásmódtól, és hiszek Jézus Krisztusban. Elhatározom magam, 
hogy követem, vállalom az Ő akarata szerinti életet. 
Akit még nem kereszteltek meg, 

az határozza el magát, hogy megkeresztelkedik, és jelentkezzen 
keresztelési felkészítésre. Annak is jelentkeznie kell, akit ugyan 
megkereszteltek, de még nem készítették fel bérmálásra, szentáldozásra 
vagy szentgyónásra. 
Akit már megkereszteltek, és volt elsőáldozó, 

annak meg kell fontolnia, hogy csak akkor lehet igazán Jézus követője, 
ha valóban megtér, elkötelezi magát Jézus követésére, és egész életét az 
Ő tanítása szerint rendezi be. 

A megtérés, a hit csak szabad emberi döntésen alapulhat. Rábeszéléssel, 
erőszakkal senkit sem lehet Jézushoz elvezetni, de a vele való találkozást elő lehet 
készíteni, a helyes fogalomalkotás segítségével, a téves ismeretek tisztázásával, a 
jóindulat és áldozatkészség felkeltésével, az önzés leküzdésével, a megfelelő, 
pozitív érzelmi környezet kialakításával, tanúságtevő szeretetünkkel. 

Én hiszek Jézus Krisztusban, Isten megbocsátó szeretetében! 
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13. Elkötelezem magam Jézusnak! 
A keresztségben új életre támadtunk 
Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus 
Krisztusra, halálára keresztelkedtünk meg. A 
keresztség által ugyanis vele együtt a halálba 
temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége 
által föltámadt halottaiból, úgy mi is új életet 
éljünk… Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, 
hogy Krisztussal együtt élni is fogunk… Ezért úgy 
tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a 
bűnnek, de éltek az Istennek (Róm 6,1-11) 

Ez az új élet az istengyermeki, kegyelmi 
élet, Isten megszentelő kegyelme, amely által 
megtisztít a bűntől és megszenteli lelkünket, 
gyermekévé fogad és a mennyország 
örökösévé tesz minket.  

A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre 
támadunk, Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk. 
Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, 
és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) 

Ha valóban megtértünk, és megkeresztelkedtünk, akkor a kegyelem által Isten 
bennünk lakik, azaz ő rendezi el életünket, gondolatainkat, szavainkat és 
tetteinket. Ezért csak azt szabad megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, 
bűnbánatot tart, megtér, és elkötelezi magát Jézusnak, azaz rábízza magát, és 
komolyan törekszik arra, hogy megismert tanítása szerint éljen. Ő világosítja meg 
értelmünket, erősíti meg akaratunkat, és tölti be örömmel szívünket, hogy Vele 
együttműködve a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. 
Az elkötelezett keresztény 

Egész emberi életünk Isten végtelen szeretetének a műve. Végső célunk 
elérése, a megvalósuló örök élet Isten kegyelmi ajándéka, amit csak akkor kapunk 
meg, ha azt tetteinkkel önként elfogadjuk. Ez a kegyelem mindig feltételezi emberi 
közreműködésünket is, hogy megtervezzük életünket. Mit tegyünk, hogyan 
működjünk együtt vele, és hogy elkötelezzük magunkat a hitvalló, tanúságtevő 
keresztény életre, és mindent megtegyünk érte, ami tőlünk telik.  

Mindennapi élete alapján elkötelezett kereszténynek az tekinthető, aki 
életállapotának megfelelő tanúságtevő életet él, aki folyamatosan törekszik 
arra, hogy életében megvalósítsa Jézus tanítását, aki ismeri és vállalja az 
Egyházban rá váró feladatokat. 

Hitismeretei alapján elkötelezett keresztény az, aki Jézus tanítását 
korának megfelelően ismeri, akinek megalapozott hívő világnézete, hit- és 
erkölcsi ismeretei vannak, aki felelni tud a hitével kapcsolatos kérdésekre.  

Élő hitünket úgy őrizhetjük meg, hogy minden nap teszünk valamit 
Jézusért, hogy őt egyre jobban megismerjük és szeressük. 
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A megtervezett istengyermeki kegyelmi élet 
Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk 
tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre 
haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk 
nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.(1Tessz 4,1-2) 

Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy hiszünk benne 
és követjük, vagy nem; de ettől a döntésünktől függ egész életünk és örök sorsunk. 
Napi életünkben természetesnek tartjuk, hogy megtervezzük fontosabb dolgainkat. 
Szent Pál szavai arra figyelmeztetnek minket, hogy aki követni akarja az Úr Jézust, 
annak tudatosan kell alakítania az életét, azaz meg kell terveznie, hogyan éljen. 
Nem múlhat a véletlenen, hogyan alakul az életünk, Istennel és az emberekkel 
való kapcsolatunk, hogyan szolgáljunk Istennek, hogy akaratát telesítsük.  
Számomra első az Isten akarata 
Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. (Kiv 
20,2-3) – Más isteneknek ne szolgáljatok és ne boruljatok le előttük! (MTörv 11,16) 
Ezek azok a parancsok, rendelkezések… Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben 
és tartsd meg parancsait és törvényeit… Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az 
egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket 
a parancsokat őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe! (MTörv. 5,1-7) 

Akkor szolgálunk Istennek, ha készségesen teljesítjük akaratát,  
az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket, és  

Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 
Isten akarata mindennapi életünkben 

Amit fontosnak tartunk, arra van időnk, azért még komoly áldozatot is 
vállalunk. Ezért mindnyájunknak végig kell gondolnia, valóban mit akar velem az 
Úr, mit kíván tőlem, és ennek alapján mit tartok fontosnak. 

Istennel való személyes kapcsolatom 
A rendszeres napi imádság, szentírásolvasás és elmélkedés, a szentmisén 

való részvétel és szentáldozás, a rendszeres szentgyónás, hitismereteimben való 
előre haladás, tudatos tájékozódás… 

Embertársaimmal való kapcsolatom 
A tudatos önfegyelem (gondolatvilágomban, beszédmódomban, 

cselekedeteimben), jóindulatú szeretet hozzátartozóimmal, barátaimmal, 
munkatársaimmal, azaz mindenkivel szemben… 

Becsületes kötelességteljesítés otthonomban, napi feladataimban, abban a 
közösségben, amelyben élek (közéleti felelősség) 

Isten akarata szerinti élet és felelősségvállalás családomban, akár fiatal 
vagyok, akár családos, akár időskorú… 

Egyházunkkal való kapcsolatom 
Magaménak tekintem az Egyház missziós feladatait, bekapcsolódom apostoli 

munkájába, az abban való tevékeny részvételemmel és tanúságtevő életemmel. 
Az Úr Jézus legfőbb követelménye követőitől, hogy  

szeressük Istent és  
úgy szeressük embertársainkat, ahogyan Ő szeretett minket. 
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14. Személyes kapcsolatban Istennel 

 

 

Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát 
mindenért, mert Isten ezt kívánja 
mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 
5,16-17) 

 

Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül 
imádkozzék. Így kell tennünk nekünk is, hogy 
megbeszéljük Jézussal, mit kíván tőlünk, 
hogyan tudnánk Őt jobban követni, 
megköszönjük jóságát, és segítségét kérjük 
jó szándékaink megvalósításához. 

A mindennapi imádság 
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk 
Ezekben a napokban Jézus kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten 
imádásában töltötte. (Lk 6,12) 

Akit szeretünk, azzal mindig szívesen beszélgetünk, aki meghallgat 
minket, és válaszol nekünk. Így vagyunk Mennyei Atyánkkal, aki gondunkat 
viseli, és Jézussal, akivel megoszthatjuk örömünket és bánatunkat, akinek 
elmondhatjuk gondjainkat és segítségét kérhetjük. Így vagyunk a 
Szentlélekkel is, akitől tanácsot és erőt kérhetünk, hogy Isten akaratát 
felismerve, azt készségesen tudjuk teljesíteni. Az Úr Jézus tanított meg 
minket arra, hogy amikor imádkozunk, Istennel, az Atyával, és Vele, a 
Fiúval és a Lélekkel személyesen beszélgessünk. Elsősorban ne mi 
akarjunk szólni, mert nem szép imaszövegeket kell elmondanunk vagy 
felolvasnunk, hanem jelenlétére gondolva kell Rá figyelnünk, és kitárni 
előtte szívünket. 

Amikor imádkozunk, Isten úgy szól hozzánk, hogy  
eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani akar,  

csak csendben kell lennünk, és figyelni Rá. 
Ahhoz azonban, hogy az imádságban eszünkbe jutó gondolatokban, 

lelkiismeretünk késztetésében fel tudjuk ismerni Isten szavát, ismernünk 
kell Jézus tanítását, amit Egyháza által ránk hagyományozott, illetve a 
Szentlélek sugalmazására leíratott. Aki ismeri üzenetét, Jézus tanítását, aki 
rendszeresen olvassa a Szentírást, az az eszébe jutó gondolatok közt 
ráismer Isten szavára. 

Fontos tudnunk, hogy Isten ma is szólhat hozzánk, akár közvetlenül, akár 
megbízott igehirdetői által, de soha nem mond nekünk olyant, ami ellenkezne az Úr 
Jézus tanításával. A gonoszlélek is félrevezethet bennünket, ha nem ismerjük 
megfelelően azt a tanítást, amelyet Jézus ma Egyháza által tanít nekünk. 

Amikor úgy gondoljuk, hogy egyedül imádkozunk, akkor sem vagyunk 
egyedül, mert a világon sokmillió keresztény testvérünkkel imádkozunk együtt, és 
így mi is részesei vagyunk az egész világon imádkozó, Istent dicsőítő Egyháznak. 
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A közös imádság 
Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt 
állhatatosan imádkoztak. – Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 1,12-14. – ApCsel 2,41-42) 

Minden vallásos közösségre jellemző, hogy közösen is imádkoznak. 
Jézus követői is kezdettől fogva részt vesznek Egyházunk közös 
imádságain, a szentmisén és más közös imádságokon, pl. a zsolozsmán, 
litánián, körmeneten… 

A „megtervezett” imaélet 
Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem 
művét. (Jn 4,34) 

Hitünket, Jézus iránti szeretetünket a napi imádság élteti.  
Ezért fontos, hogy naponta rendszeresen imádkozzunk. Elmondhatunk mások 

által megfogalmazott, szép imádságokat, amelyekkel kapcsolatban úgy érezzük, mi 
sem tudtuk volna jobban megfogalmazni mondanivalónkat, mégis szükségünk van 
a saját szavainkkal megfogalmazott imára, illetve elmélkedésre is. Nem az tud jól 
imádkozni, aki emlékezetből elmondja a mindenki által ismert hagyományos 
imádságokat, hanem az, akinek a lelkét az imádság szavai Istenhez emelik. 
Lelkünknek ez az Istenhez való felemelése valósulhat meg akkor is, ha a 
monotonnak tűnő rózsafüzért imádkozzuk. 

A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van időnk, 
legyen alkalom a napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük Istentől, 
hogy segítsen, hogy valóban Jézus tanítása szerint éljünk. 

Az esti imádság pedig legyen alkalom a hálaadásra és bűnbánatra, 
hogy visszatekintve napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan 
viszonoztam… mit kellene jobban tennem…” Ez ne bűnkeresés, hanem 
Jézus iránti szeretetünk megújítása legyen. Előre tekintve pedig „rábízom 
magam Mennyei Atyám gondviselő szeretetére”, áldását kérve életemre. 

Ha nem akarjuk „elfelejteni” a reggeli és esti imádkozást, akkor tudatosan meg 
kell terveznünk, hogyan illesztjük be imádságainkat napirendünkbe. 

Napközben is egy-egy fohásszal forduljunk Jézushoz, és arcára 
tekintve „olvassuk ki szeméből” mit mond nekünk, mit kíván tőlünk. 
Amikor magánosan imádkozunk, nincs mindig szükségünk előre megfogalmazott szavakra, 
a saját szavainkkal is beszélgethetünk Istennel. Elmélkedésnek, illetve szemlélődésnek 
nevezzük, amikor kimondott szavak nélkül, gondolkodva imádkozunk. Ilyenkor csupán 
gondolatban szólunk Urunkhoz, vagy pedig rá gondolva „csak” együtt vagyunk vele. 
Mindennapi imádságunk legfontosabb témája: mit tegyünk Jézus kedvéért, hogy mindig 
hűséges követői legyünk. 
 Mit jelent az imádságos lelkület? 
 Miről beszélgetessünk Istennel? 
 Mit tegyünk, ha imádság közben elkalandozik a figyelmünk? Mi lehet ennek az oka? 
 Mikor és hogyan imádkozzunk? 
 Hogyan használjuk imakönyvünket? 

 A rendszeres imádság hitünk éltetője 
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Hitéleti továbbképzés 
Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről 
kérdőre von titeket. (1Pét 3,15) 

Ahhoz, hogy a mai világban valaki hitelesen tudja az Úr Jézus tanítását 
képviselni, annak tisztában kell lennie nemcsak hitünk legalapvetőbb 
kérdéseivel, hanem a mindennapi életünkben felmerülő más kérdésekkel 
is, amelyekre hívő világnézetünk alapján kell választ adnunk.  
Ezek a kérdések az élet igen különböző területein merülhetnek fel, amelyekre még képzett 
teológusok sem tudnak azonnal felelni, csak a témához értő hívő szakemberekkel való 
konzultáció során. Ilyen kérdések tisztázását segíthetik elő a különböző közérdekű 
témákban meghirdetett előadások és konferenciák. Tájékozódási lehetőséget kínálnak 
továbbá a meghirdetett ifjúsági és felnőtt hittan foglalkozások, ahol elsősorban a fontosabb 
hitismeretek bővítésére van lehetőség, de alkalom van aktuális problémák megbeszélésére 
is. Mindig időszerű témák lehetnek a keresztény közéleti, társadalmi és gazdasági ismeretek 
pótlása, a házassággal kapcsolatos kérdések tisztázása, és problémák megelőzése, 
alapvető nevelési szempontok, karitatív feladatok megbeszélése, és egymás segítése a 
mindennapi élet apró dolgaiban. Nekünk, hívő katolikusoknak tevékenyen részt kell vennünk 
a társadalom életében, a közéletben, a politikában is, és ismernünk kell a keresztény 
tanítást a gazdasági élet kérdéseiről is  
Nem kell mindenkinek szakemberré válnia, de ismernünk kell azokat a szakembereket, 
akiktől tanácsot kérhetünk. Hitünkkel kapcsolatos kérdéseknek saját magunk is utána 
járhatunk. Az interneten egyre több ismeretforrást találhatunk, eltérő világnézetűek 
véleményével is. Ezért fontos, hogy kérdéseinkre az Egyház tanítóhivatalát figyelembe vevő 
hiteles, katolikus források alapján keressünk választ. 
Szentírásolvasás és elmélkedés 
Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz 
életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen. 
(2Tim 3,16-17) – Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból 
türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. (Róm 15,4) 

A megszokott imádságokon kívül arra is szükségünk van, hogy minden 
nap elolvassunk egy újszövetségi bibliai részletet, és azon csendesen 
elgondolkodva megbeszéljük Jézussal mindennapi ügyes-bajos dolgainkat.  

A Szentírást olvasva Isten üzenetére figyelünk, hogy mit akart nekünk 
üzenni mindazzal, amit a szent szerzők leírtak. Ezután kell elgondolkodni 
azon, mit jelent számomra Isten üzenete, mit mond nekem, mit kér tőlem.  
Az újszövetségi Szentírás olvasását Szent Lukács evangéliumával érdemes elkezdeni, majd 
az Apostolok Cselekedeteit, a többi evangéliumot és az apostolok leveleit.  
Használjátok föl Urunk türelmét üdvösségetekre! Így írt nektek a neki juttatott 
bölcsességgel szeretett testvérünk, Pál is minden levelében, amikor erről beszél. Akad 
azonban némi nehezen érthető is bennük, amit a tanulatlanok és a hitben ingadozók 
vesztükre ferdítenek el, akárcsak a többi Írást. (2Pét 3,15-16) 
A Szentírás mondanivalójának megértéséhez, és helyes magyarázatához a megfelelő 
szentírás-tudományi ismereteken kívül szükséges, hogy ismerjük Egyházunknak Isten 
üzenetén alapuló tanítását. Csak így tudjuk elkerülni azokat a tévedéseket, amelyeket egyes 
szektások kezükben a Szentírással, mint „Isten hiteles üzenetét” hirdetnek. A Szentlélek 
ugyanis nem sugallhat mást a Szentírás mai olvasóinak, mint amit Egyháza által tanít. 
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15. Az Eukarisztia istengyermeki életünk éltetője 
A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért 
beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. Utána megtörte a kenyeret, 
evett, és hosszan beszélt, egészen virradatig, aztán útra kelt. (ApCsel 20,7-11) 

Az Úr Jézus életének legfontosabb 
eseménye az Ő halála és feltámadása. 
Az Utolsó Vacsorán ezért rendelte 
nekünk az Eukarisztiát, a szentmisét, 
hogy vele együtt ünnepelhessük 
megváltó halálát és feltámadását. A 
szentmisében az átváltoztatott kenyér 
és bor színében az Úr Jézus 
jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát, 
és az örök élet kenyerével táplál 
minket. A szentmisében Vele, az 
értünk meghalt, majd harmadnapra 
feltámadt Úr Jézussal találkozunk.  

Részvétel a szentmisén 
Akiket szeretünk, azoknak örömében, bánatában osztozni akarunk, 

azokkal együtt ünnepelünk. Jézus földi életének legfontosabb eseménye 
kereszthalála és feltámadása, amelyet a szentmise jelenít meg számunkra, 
hogy Vele együtt ünnepelhessünk. A szentmisén való részvétel az Ő 
meghívásának elfogadása, amellyel kifejezzük, hogy szeretjük őt, és 
tanítványainak közösségébe tartozunk. 

A szentmise Egyházunk életének csúcsa, amelyre törekszünk,  
és forrása, amellyel erre az útra erőt adó táplálékát adja nekünk. 
A vasárnap, mint a hét első napja, a világ teremtésének napja. Az Úr 

Jézus szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával a vasárnap a 
világ megváltásának a napja lett, az új teremtésé, amelyen helyreállt Isten 
és az emberek szeretetkapcsolata.  

A vasárnapi ünneplés és munkaszünet tudatosítja bennünk életünk 
értelmét: Mennyei Atyánk mindnyájunkat meghívott az örök életre, és 
alkalom arra, hogy megújuljunk szeretetében. Számunkra nem az a fontos, 
hogy meggazdagodjunk és jól éljünk, hanem hogy az Úr Jézust követve 
eljussunk az örök életre. Mi azért járunk szentmisére, mert szeretjük 
Jézust, és megköszönjük Neki mindazt, amit értünk tett, amit Tőle kapunk. 

A szentmise tudatosítja bennünk életünk célját, amiért Urunk Jézus 
Krisztus feláldozta önmagát. Lehetőséget ad nekünk arra, hogy vele együtt 
felajánljuk magunkat, egész életünket a Mennyei Atyának. Isten igéjével és 
az örök élet kenyerével táplál minket, hogy követni tudjuk, vállalva 
mindennapi életünk keresztjeit.  

Istennel való személyes kapcsolatunk éltetője,  
egyik legfontosabb eleme a szentmisén való részvétel.  
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A rendszeres szentáldozás 
A szentmise közös áldozatunk, együtt vagyunk Jézussal és a Benne 

hívő testvéreinkkel, akikkel közösen imádkozunk és énekelünk. Együtt 
ünnepelve befogadjuk Isten Igéjét, figyelmesen meghallgatjuk Jézus 
tanítását, majd Jézussal együtt felajánljuk magunkat áldozatul a Mennyei 
Atyának, és Vele egyesülünk a szentáldozásban. 
A szentmise Jézus ünnepi lakomája  

Amint az ószövetség megkötésekor Mózes az áldozati állatok vérével 
meghintette a népet, és erre emlékeztek minden áldozatbemutatással, úgy 
minden szentmise az Úr halálát és feltámadását teszi jelenvalóvá 
számunkra. Mennyei Atyánk hív minket Szent Fia menyegzős lakomájára, 
amelyen új szövetséget kötött népével. Ő vendégel meg minket az örök 
élet kenyerével, amikor a szentáldozásban a mennyei lakoma előlegét, 
örök szeretetének zálogát adja nekünk.  

Mi, akik szeretjük Jézust, és az újszövetség választott népéhez tartozunk, 
azzal fejezzük ki iránta való szeretetünket és hálánkat, hogy elfogadjuk meghívását 
és részt veszünk a szentmisén minden vasárnap és ünnepnap, hogy Vele együtt 
ünnepeljünk. Az iránta való szeretetünk jele, ha hétköznap is elmegyünk 
szentmisére, amennyiben ezt életkörülményeink lehetővé teszik. 
A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás 

Az Oltár az utolsó vacsora asztala, amelyhez Jézus mindnyájunkat 
meghív. Boldogok vagyunk, hogy a szentmisén, a szentáldozásban Vele 
találkozhatunk. A szentáldozás után lélekben leborulva imádjuk Őt, aki 
eljött hozzánk, és beszélgessünk el vele, hogyan kövessük! 
Ha valakit meghívnak lakodalomba, az aligha mondhatja, hogy eljöttem, de nem kérek 
semmit, nem vagyok éhes… Ugyanígy, ha valóban szeretem Jézust, nem lenne szabad Őt 
visszautasítanom, amikor az örök élet kenyerét kínálja nekem. Valóban nem vagyunk rá 
méltók, de a szentáldozás nem a jók jutalma, hanem a betegek orvossága, mindennapi 
keresztény életünk táplálója. 
 Ha valaki azért nem megy áldozni, mert nem tartja magát méltónak rá, az valójában azért 
nem áldozik, mert érzi, hogy akkor komolyabban kellene vennie Jézus tanítását! 

Életünk célja, hogy eljussunk az örök életre, a „menyegzős lakomára”, és 
ennek előlege, „előíze” a szentmise és a szentáldozás. Szükségünk van Isten 
kegyelmének segítségére, hogy valóban eljuthassunk Szent Fia menyegzős 
lakomájára, és ezt kapjuk tőle minden szentmisén. A szentáldozás után Jézusra 
figyeljünk, csendben gondolkodva imádkozzunk, átgondolva a szentmisén hallott 
tanítását megfontoljuk, hogy mit kíván tőlünk. Ezután forduljunk hozzá saját 
szavainkkal, mert sok minden van: 

– amit megköszönünk Jézusnak; 
– amit meg kell ígérünk neki, hogy mindenben az Ő tanítását akarjuk követni; 
– amit kérhetünk Tőle a magunk és mások számára. 

A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás,  
ezért lehetőleg minden szentmisén áldozzunk,  
amelyen részt tudunk venni, akár minden nap. 
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16. A rendszeres szentgyónás 
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és 
tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, 
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (Mt 9,12-13) 

Keresztény hitünkből az következik, hogy komolyan törekszünk arra, hogy 
Isten akaratát mindennapi életünkre alkalmazzuk. Ő minden embert meghív az 
örök életre; az üdvösségre, ezért mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy előtte 
kedvesek legyünk, szentül éljünk. Ő minden embert meghív az életszentségre, 
amely minden élethivatásban megvalósítható. Ez az életszentség azonban nem 
befejezett tökéletesség, hanem állandó törekvés a jóra. (Vö. 1Tessz 4,1) 
A bűnbocsánat szentsége 

Az Úr Jézus tudta, hogy követői mindig gyarló, esendő emberek 
maradnak, akiknek ismételten megtérésre, bűnbánatra és bűnbocsánatra 
lesz szükségük. Ezért feltámadása napján a bűnök megbocsátására 
apostolainak hatalmat adott, hogy a felszentelt papok által bűneinkért mi is 
bocsánatot kérhessünk, és feloldozást kaphassunk a szentgyónásban. 
A főpap házának udvarán a szolgák tűzet raktak. 
Péter is közéjük ült. Az egyik katona állította, 
hogy Pétert is Jézus követői között látta. Péter 
esküdözve letagadta, hogy Jézushoz tartozik. 
Jézust akkor vezették át megkötözve az udvaron. 
Rátekintett Péterre. Péternek pedig eszébe jutott, 
hogy Jézus előre megjövendölte az ő gyáva 
tagadását. Fölállt, kiment, és keserves sírásra 
fakadt. (Lk 22, 54-62.) 

 

A bűnbánatra Jézus szeretete, Isten kegyelme indít bennünket. Rádöbbent 
arra, hogy mit vállalt értünk Jézus, vagy arra, hogy bűneinkkel mennyire hálátlanok 
és bizalmatlanok voltunk mennyei Atyánkkal szemben. A bűnbánat és az erős 
fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat. Bűnbánatunk akkor 
van, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. Az erős fogadás komoly 
elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük. Az igazi 
bűnbánat Isten iránti szeretetből fakad. Bűnbánatra indíthat az is, ha felismerjük, 
hogy bűneinkkel milyen kárt okoztunk magunknak és embertársainknak. 

Nem az a jó keresztény, aki talál meggyónni való bűnt, hanem az, aki mindig 
talál valamit, amit Jézus kedvéért meg akar tenni, vagy jobban akar tenni. Jó tudni, 
hogy a negatív lelkitükrök a leggyakoribb bűnöket sorolják fel, míg a pozitív 
lelkitükrök abban segítenek, hogy az Isten és embertársaink iránti szeretet 
követelményeit megfontolva lássuk mit kellene másként, vagy jobban tennünk. 
Ezért nagyon fontos, hogy a kisgyerekkorból kinőve már ne valamilyen 
gyerekeknek készült lelkitükröt használjunk, hanem olyant, amely nekünk való, 
amely megfelel korunknak és életkörülményeinknek. 

A rendszeres szentgyónás, és az arra való felkészülés jóra törekvésünk 
segítője. Ezért jó, ha körülményeinktől függően előre elhatározzuk, hogy mikor és 
milyen gyakran megyünk gyónni, és az ne a véletlenen, vagy a kedvünkön múljon.  
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A rendezett lelkiélet alapja a rendszeres szentgyónás 
A szentgyónásban Istentől kérünk bocsánatot, amikor a gyóntató 

papnak őszintén megvalljuk bűneinket, hogy azoktól feloldozzon minket.  
A gyónásban Jézus nyújtja felénk kezét, akibe belekapaszkodhatunk, ha 

bajban vagyunk. Gyarlóságunk tudatában újra és újra forduljunk hozzá, hogy 
megerősítsen a bűnök ellen. A rendszeres gyónás a bűnbánó lelkület jele, hogy 
küzdünk hibáink ellen és mindent megteszünk, hogy előre haladjunk.  
Gyónni nem azért megyünk, mert kell, hanem azért, hogy megszabadulhassunk bűneinktől. 
Örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és újra félelem nélkül élhetünk Isten szeretetében. 
A gyakori gyónás azért ajánlatos, mert az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt 
törli el, hanem szeretetében is megerősít. Egyéni igényeinktől és lehetőségeinktől függ, 
milyen gyakran menjünk gyónni. Ha olyan bűnt követtünk el, ami komolyan nyugtalanít 
minket, vagy olyan kérdés merül fel bennünk, amelyre lelki vezetőnktől kell választ kérnünk, 
akkor minél előbb gyónjunk meg. A gyóntató pap semmit nem mondhat el, amit 
gyónásunkból megtudott, ezért bármit megkérdezhetünk tőle. 

 

A papok aligha vesznek komolyabban mást, mint a 
gyónási titkot. Voltak papok, akiket emiatt megkínoztak, sőt 
meg is öltek. Ezért a gyónásban minden fenntartás nélkül 
beszélhetünk, és egészen rábízhatjuk magunkat a papra, 
akinek egyetlen feladata az, hogy „Isten füle” legyen. 
A gyóntatók gyónási titoktartásával együtt jár, hogy a 
gyónók sem mondhatják el azt, amit gyóntató papjuk nekik 
mondott, hiszen ő utólag nem tud rá válaszolni, mert nem 
beszélhet arról, ami a gyónásban elhangzott. Az is 
vétkezik, aki szándékosan kihallgatja mások gyónását, 
illetve ha elmondja azt, amit véletlenül más gyónásából 
meghallott. 

A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta 
bűneinket, és elvégezzük az elégtételt. Az elégtétel általában imádság vagy 
jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. Ha 
olyan bűnt követtünk el, melynek következményeit képesek vagyunk 
kijavítani, akkor ez kötelességünk: ilyen például lopás vagy rongálás esetén 
az okozott kár megtérítése is: ezt nevezzük jóvátételnek. 
Önfegyelem és önnevelés 
Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani egész testét is. Lám a 
nagy hajót, még ha erős szél hajtja is, a kis kormány oda irányítja, ahová a kormányos 
akarja. (Jak 3,2.4) 
Szükségünk van a rendszeres önvizsgálatra: hogyan beszélek, mit árulnak el szavaim, mi 
vezérli gondolatvilágomat, milyen elképzeléseim vannak, milyen szándékok vezetnek 
mindennapi életemben, tetteimben. Nem mindegy, hogy mivel és kikkel töltöm el szívesen 
szabadidőmet. Nem mindegy, mennyi időt fordítok pihenésre és szórakozásra. Komoly 
elhatározásra és önfegyelemre van szükségünk, hogy ne szokjunk rá a káros élvezeti 
cikkekre, (illetve leszokunk róla). 
Tanúságtevő keresztény ember csak az lehet, aki mindig és mindenben megbízható, 
szavaiban és tetteiben fegyelmezett. 

Istennel való személyes kapcsolatunk karbantartása  
mindennapos feladatunk! 
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17. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok 
Nem ti választottatok engem! 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, 
mint ahogy én szeretlek titeket… Ti 
barátaim vagytok, ha megteszitek, amit 
parancsolok nektek… Barátaimnak 
mondalak titeket, mert mindent tudtul 
adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. 
Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket, és arra rendeltelek, 
hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: 
maradandó gyümölcsöt. (Jn 15,12-16) 

 

A vasárnapi szentmiséken különböző emberekkel találkozhatunk. Többen is 
vannak, akik csak néha jönnek templomba, de még többen vannak, akik nemcsak 
nem járnak templomba, hanem hinni sem hisznek, akik Isten parancsaival sem 
törődnek. Ismerőseink között is vannak vallástalan emberek, akik nem hisznek sem 
Istenben, sem az örök életben, és akiket még meg sem kereszteltek. Ha hazánkból 
kinézünk a nagyvilágba, akkor látjuk, hogy a föld népességének nagyobb része 
nem keresztény, és a keresztények között is kisebbségben vannak, akik hitüket 
komolyan veszik, akik hitük szerint alakítják mindennapi életüket. 

Akik rendszeresen szentmisére járunk, bizonyára el tudjuk mondani, miért is 
járunk templomba. Van, aki azért, mert gyermekkorától így nevelték, mások pedig 
életük különböző szakaszában tértek meg, és lettek hívő keresztények.  

Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miért is lettem és miért is 
vagyok keresztény? Nem és választottam meg szüleimet, sem születésem 
helyét és idejét. Nem rajtam múlott, hogy Jézussal találkoztam, Ő szólított 
meg engem, és megadta nekem a kegyelmet, hogy hinni tudjak Benne, Ő 
szólított meg, hogy követője legyek, és megadta nekem a kegyelmet, hogy 
örömmel kövessem hívását. 
Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot! 
Krisztus meghalt bűneinkért… Eltemették és harmadnapon feltámadt… Megjelent 
Péternek, aztán a tizenkettőnek. Majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent 
meg… Mindnyájuk után pedig, mint elvetéltnek, nekem is megjelent. Én ugyanis arra 
sem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát. De Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok… Tehát akár én, akár ők: ugyanazt hirdetjük s ezért 
lettetek hívőkké. (1Kor 15,1-11) 

Jó nekem, hogy megismerhettem Jézus örömhírét, 
és követője, katolikus keresztény lehetek! 

Isten irgalmában bízva bocsánatot kérek Tőle, és  
megígérem, hogy elindulok Jézus követésének útján. 

Hitem Jézus Krisztusban Isten személyemre szabott ajándéka 
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18. Feladataim az Egyházban 
Jézus „végrendelete” 
„Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. 
Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet… 
és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit 
parancsoltam nektek. (Mt 28,18-20) 

Az Úr Jézus éveken keresztül tanított, 
tanítása minden ember számára örömhír, 
ezért adott mennybemenetele előtt megbízást 
apostolainak, hogy örömhírét az egész világon 
hirdessék. Ez volt Jézus végső kívánsága, 
hiszen Ő azért jött közénk, hogy minden 
embert üdvözítsen. 

 

Az örömhír hirdetése mindnyájunknak feladata 
Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével 
valamennyien szétszéledtek Júdea és Szamaria tájékára… A szétszéledt hívek, ahol 
csak megfordultak, hirdették az igét. (Ap 8,2-5) 

Az evangélium hirdetése az egész Egyház feladata. Ezért az 
igehirdetés a papok és a katekéták mellett a híveknek is a feladata. Az ő 
küldetésük, hogy segítsék lelkipásztorukat, és életük példájával tejesszék 
Jézus örömhírét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően. 

Amikor Jézus köztünk járt, még nem volt sem rádió, sem televízió, de még 
könyvnyomtatás sem. Örömhírét kézzel írt levelek és tekercsek százaival sem 
lehetett volna elterjeszteni, mert írni-olvasni akkor még kevesen tudtak. Így 
tanítása csak egy kicsiny réteghez jutott volna el. 

Isten megtehette volna, hogy minden embernek külön kinyilatkoztatást 
ad, de ez nem felelt volna meg az örömhír tartalmának, sem az ember 
természetének. Jézus nem egyénenként elkülönítve akarja az embereket 
üdvözíteni. Az is elképzelhetetlen, hogy aki igazán megérti az üdvösség jó 
hírét, ne törődjék másokkal! 
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy 
szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,34-35) 

Jézus kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte tanítványait, és együtt 
tanította őket. Közösségben élő követőire bízta örömhírét azért is, hogy az 
emberek azt ne csak megismerjék, hanem hirdetőinek életében bemutatva 
is lássák. Így tehát azt akarta, hogy ez a közösség ismertető jellé váljék, 
amelyből mindenki felismerheti Isten üzenetét, hogy Ő szeret minket. 

Csak akkor beszélek Jézusról, ha kérdeznek,  
de úgy élek, hogy kérdezzenek! 
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Embertársaimat jóindulattal szeretem 
Szeressetek tettetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz… az Úr az, 
akinek szolgáltok! … Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra 
nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek 
minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok… Sőt „ha ellenséged éhezik, adj neki 
enni; ha szomjazik, adj neki inni; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére.” Ne 
győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat. (Róm 12,9-21) 

A mai világban a gondolat-, véleménynyilvánítás, a szólás- és sajtószabadság 
az egyik legvitatottabb téma. Lehet-e ezeket egyáltalán korlátozni? Ha elfogadjuk, 
hogy Isten a világ teremtő Ura, akkor tudjuk, hogy a legfőbb törvény: szeressük 
Istent és embertársainkat. Ennek szellemében a gondolat és szólásszabadság 
megkívánja azt, hogy gondolatainkat, szavainkat az igazság és a szeretet vezesse. 
Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok hálát 
általa Istennek, az Atyának. (Kol 3,16) 

Akik megtapasztalták az Úr Jézus szeretetét, azok általa Mennyei 
Atyánk irgalmas szeretetével találkoztak. Jó nekünk, hogy Isten szeret 
minket. Jó volt együtt lenni Jézussal, mert tanítása örömöt sugárzott. Nem 
tudnánk az Úr Jézust elképzelni érzelem nélküli, szigorú, rideg emberként. 
Ő is lehetett fáradt és éhes, lehetett szomorú is, de biztos nem volt 
besavanyodott ember, sőt bizonyosan nagyon is derűs egyéniség lehetett. 
Az örömhírt csak örömmel lehet hitelesen hirdetni.  
A jóindulatú szeretet 
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját 
szereti, teljesíti a törvényt. A parancsokat ez foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat.” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. (Róm 13,8-10) 

Akit szeretünk, annak javát akarjuk, azt mindenben segítenünk kell, 
hogy Jézus tanítása szerint élve eljuthasson az örök életre.  

Magunkat helyesen akkor szeretjük, ha mindent megteszünk üdvösségünkért. 
Felebarátainkat is akkor szeretjük úgy, mint magunkat, ha megteszünk mindent, 
ami üdvösségükre szolgál. Aki a szeretet nevében bűnre akar csábítani bennünket, 
vagy azt kívánja, hogy őt a rosszban segítsük, visszaél a szeretet parancsával. 

Minden ember szeretünk! 
A világon több milliárd ember él, hogyan lehet mindenkit szeretni? 

Akkor mondhatjuk, hogy minden embert szeretünk, ha senkit nem zárunk ki 
szeretetünkből, akikkel naponta találkozunk, még akkor sem, ha nem ismerjük 
őket, ha szeretjük jó barátainkat, ismerőseinket és munkatársainkat. 

A felebaráti szeretet megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és mások 
testi, lelki épségére és egészségére, hogy a jóra intsük és segítsük 
egymást, különösen pedig bajba jutott embertársainkat. 

Minden embert szeretnünk kell, még azokat is, akik nem szeretnek, 
hanem bántanak minket. Jézus kedvéért a rosszat is jóval viszonozzuk. Ő 
azt akarja, hogy a mi szeretetünk által ők is megjavuljanak. 
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19. Becsületesen teljesítem kötelességeimet 
Mennyei Atyánknak minden emberrel terve van 

 

Egy ember, aki idegenbe készült, összehívta szolgáit, s 
átadta nekik vagyonát. Egyiknek öt talentumot adott, 
a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-
kinek rátermettsége szerint… Megjött a szolgák ura, 
és számadást tartott: Uram, öt talentumot adtál, nézd, 
másik ötöt nyertem rajta. Jól van, te hűséges, derék 
szolga! – mondta neki ura, mivel kevésben hű voltál, 
sokat bízok rád: menj be urad örömébe… Végre jött az, 

aki csak egy talentumot kapott, és így szólt: Uram, félelmemben menten a földbe ástam 
talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Te haszontalan lusta szolga! – kiáltott rá ura. Ezt a 
haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás 
lesz. (Mt 25,13-30) 

A világ teremtő Ura előtt minden ember egyenlő, Ő mindnyájunkat 
szeret, és üdvözíteni akar, de mégsem akarta, hogy egyformák legyünk. 
Terve van velünk, és ennek megfelelően különböző képességeket, eltérő 
életkörülményeket kaptunk Tőle.  

Istennek akkor szolgálunk, és akkor szeretjük Őt mindennél jobban, ha 
megtartjuk parancsait, szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket, és őt 
senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 

Az élet minden területén szükség van becsületes keresztényekre, nőkre és 
férfiakra, akik bemutatják, hogy minden munkát lehet tisztességesen végezni, 
minden a társadalom szempontjából fontos munkakört be lehet tölteni keresztény 
módon. Szükség van keresztény szakemberekre a kultúra világában, a 
gazdaságban és a kereskedelemben, a közéletben és minden elképzelhető 
tisztességes foglalkozásban.  
Életünkkel hirdessük Jézus örömhírét! 
Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki 
meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. 
Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is 
adhatna az ember cserébe lelkéért? Az Emberfia ugyanis el fog jönni angyalaival Atyja 
dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. (Mt 16,24-27) 

Jézus követői számára az élet minden területén fontosabb a szeretet, 
mint a pénz. Valóban fontos, hogy tisztességes megélhetést biztosítsunk a 
magunk és családunk számára, embertársaink számára hazánkban és az 
egész világon, ez azonban nem jelentheti azt, hogy felülírjuk Isten 
törvényeit, amely szerint a legfőbb érték az ember és nem az anyagi jólét.  

A mindennapi élet tanúsítja, hogy  
nem könnyű a mai világban keresztény módon élni és gondolkodni. 
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A keresztények felelőssége 
A hazaszeretet 
Mindenekelőtt arra kérlek, végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 
hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden följebbvalóért, hogy 
istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés és nyugodt életet élhessünk. Ez jó és kedves 
üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson 
az igazság ismeretére. (1Tim 2,1-4) 

Az ember Isten akaratából, természeténél fogva társadalmi lény, 
családba születik és közösségbe tartozik. Ő személyekben „gondolkozik”, a 
nemzetek az Ő „gondolata” szerint alakultak és fejlődnek.  

A „katolikus” szó nem nemzetközit jelent. A keresztény ember nem 
kozmopolita „világpolgár”, aki közömbös szülőföldjével, nemzete hagyományaival 
és műveltségével, hanem tagja egy népnek, egy nemzetnek és ezek által tagja a 
nemzetek közösségének. A kereszténység nem egyeztethető össze a 
sovinizmussal sem, a más népeket lenéző, a saját felsőbbrendűségének hitében 
másokat megvető, önző és ellenségeskedést szító elmélettel és magatartással. 
Isten szemében minden ember, minden nép más, de egyenlő. A hazafiasság 
öntudatos, tevékeny hazaszeretet! Csak az tudja más értékeit elismerni és 
elfogadni, aki saját értékeit is ismeri, és nagyra becsüli. 

Történelmi tény, hogy Szent István király óta Magyarország keresztény 
ország. Ez nem jelenti azt, hogy minden magyar ténylegesen keresztény, 
hite szerint élő vallásos ember, de azt igen, hogy neveltetésünk, magyar 
kultúránk alapja a kereszténység, történelmünk alakulásában, országunk 
fennmaradásában meghatározó szerepe van keresztény mivoltunknak. Ma 
is bátran elmondhatjuk, hogy aki jó keresztény az jó magyar hazafi. 
Hazafias kötelességeink 
Amikor ugyanis nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne 
is egyék. Hallottuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, 
hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk és buzdítjuk 
őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyugodt munkával keressék kenyerüket. (2Tessz 
3,10-12) 

Az Úr Jézus minden követőjének kötelessége, hogy Istentől kapott 
élethivatásának megfelelően becsületes munkával tartsa fenn saját magát, 
családját, és járuljon hozzá népe jólétéhez. Mindnyájan szüleinktől, 
nevelőinktől, népünktől, a hazánktól kaptuk életünket, műveltségünket és 
neveltetésünket, ezért felelősek vagyunk mi is hazánk jövőjéért. 

Keresztény felelősségünk, hogy gondoskodjunk családunkról, a ránk 
váró otthoni és munkahelyi feladatunkat becsületesen ellássuk, hogy 
képességeink és lehetőségeink szerint részt vegyünk azoknak a kisebb és 
nagyobb közösségeknek az életében, amelyek megélhetésünket és a 
számunkra megfelelő életkörülményeket biztosítják. 
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20. Családomban keresztény módon élek 

 

A házasságkötés és a család 
A legeredetibb és legelemibb 

társadalmi közösség a család, 
amelynek alapja a házasság, az egy 
férfinek és egy nőnek egy életre vállalt 
kizárólagos és teljes életközössége, 
melynek célja egymás kölcsönös 
szeretete, emberi személyiségük 
kibontakoztatása, illetve gyermekek 
vállalása és felnevelése. 

Szexualitás Isten terve szerint 
Isten a saját képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten 
megáldotta őket, és szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be 
a földet.”(Ter 1,26-28) 

A teremtő Isten akarat szerint az élővilágban a különneműség, a 
szexualitás elsődleges célja a fajfenntartás, amire a szexuális öröm, mint 
ösztön készteti nemcsak az állatokat, hanem az embereket is.  

A házastársak egymás iránti szeretete, tudatos, életet adó és nevelő 
tevékenysége, amellyel az Atya teremtő munkatársaivá válnak, felelős 
áldozatvállalás, ami lényegesen több mint szexualitás. 
Mivel az embernek értelme és szabad akarata van, előre látja azokat az áldozatokat, 
amelyek a gyermekek vállalásával és felnevelésével együtt járnak. Ezért az emberek 
életében – Isten tervei szerint – a szexualitáshoz kapcsolódó öröm arra is szolgál, hogy ne 
csak vállalják a gyermekáldást, hanem vállalják a házasságot is, hogy a felnövő fiatalok 
boldog családban, szeretetközösségben nőhessenek fel. Az önzetlen szeretetben élő 
házastársak számára így a szexualitás a szeretet kibontakozására is lehetőséget ad. 
 A szerelem arra való, hogy az ember józan esze ellenére házasságot kössön!” – mondták 
a régiek, akik bűnnek tartottak minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot. 

A szerelem és a házasélet  
Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. 

Felkészülés a házasságra 
Az önzetlen fiatalokat a tiszta szerelem komoly önnevelésre és tanulásra 

készteti. Tudatában vannak, hogy csak akkor fognak értékes, hozzájuk illő és 
megfelelő házastársat találni, ha nem szórakozzák el értékeiket. Nem tehetünk 
semmi olyant, ami meggondolatlan házasságkötéshez vezethet. Kár lenne, ha 
felelőtlen cselekedeteink emlékei megkeserítenék házasságunkat. 

Úgy készüljünk a házasságra, hogy minél értékesebb, érintetlen ajándék 
legyünk, amikor házasságot kötve egymásnak adjuk magunkat. 

A teremtő Isten tervei szerint a szexuális testi kapcsolat feltétele az önzetlen 
szeretetből vállalt, életre szóló elkötelezettség, a házasság. A testi kapcsolat a 
házasságban teljes önátadásunknak, önzetlen szeretetünknek a kifejezője, 
amellyel házastársamnak akarok örömet szerezni. 

A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra 
való felkészülésben. 
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A boldog család 
Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár… Boldogságban és bőségben fogsz élni. 
Feleséged házad bensőjében hasonlít a termő szőlőtőhöz, s mint a hajtások az olajfát, 
gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. (Zsolt 128,1-4) 

Az embert az önátadó szeretet teszi boldoggá. Ez a teljes önátadás 
csak a házasságban valósulhat meg igazán. Akik megszerették egymást, 
önmagukat szellemileg és testileg is teljesen odaadják egymásnak, egy 
egész életre. Isten minden család életét boldognak tervezte. Az Ő akarata, 
hogy a házasság legyen minden új család életének kezdete. A boldog 
házasság és család alapja nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal, 
hanem az egymásért áldozatot vállaló elkötelezett, önzetlen szeretet, a 
halálig vállalt és megtartott hűség. 
 A házasság teljes emberi, testi-lelki életközösséget jelent. A házastársak akkor lesznek 
igazán boldogok, ha önzetlenül szeretik egymást, ha teljesen átadják magukat egymásnak. 
Ez az önátadás testi kapcsolatot is jelent, ami Isten akarata szerint való, szent dolog a 
házasságban. A nemi ösztön óriási erő, amely építeni és rombolni képes. Ha szabadjára 
engedik, rombol és pusztít, ha viszont fegyelmezik, energiaforrás, érték, amit védenünk kell.  
Gyermekek a családban 

Minden gyermek vállalása Isten ajándékának elfogadása. Gyermekeket 
vállalni, és őket felnevelni a házastársak legnemesebb feladata. Nem 
teljesítik Istentől kapott feladatukat, és népük iránti kötelességüket, akik 
önzésből nem vállalnak gyermekeket. 

Minden gyermeknek Istentől kapott joga, hogy legyen édesanyja és édesapja, 
hogy ismerje őket, és lehetőleg családjukban, szeretetük légkörében nőhessen fel. 
A gyermekeknek ezzel a természetes jogával ellenkezik, ha egyedül élő (szingli), 
vagy együtt élő azonos nemű szülőknek örökbe adják őket.  
 A családtervezés minden házaspár lelkiismereti feladata és felelőssége, de a felelős 
családtervezést a népek felelős vezetőinek is tudatosan elő kell segíteniük azzal, hogy olyan 
életkörülményeket biztosítanak a családok számára, amelyek több gyermek vállalására és 
felnevelésére bátorítják őket. 

Minden házaspárnak legalább 3-4 gyermeket kell vállalnia ahhoz, hogy  
a családok gyermeklétszámának átlaga kettőnél több legyen. 

A szeretet sorrendje a családban 
A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy a család tagjainak „érdekei” ütköznek 

egymással, ezért tisztázzuk, hogy Isten terve szerint a családban a szeretet „sorrendje”: 
 

Isten után első a házastársam, akinek 
számára én vagyok Isten után az első.  
Ezt követően együtt szeretjük 
gyermekeinket, akik számunkra Isten 
ajándékai (és majd velük együtt szeretjük 
jövendő házastársukat).  
Utánuk következnek szüleink, akiket együtt 
szeretünk, és akikről idős korukban együtt 
gondoskodunk.  
Őket követik testvéreink és más rokonaink. 
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21. Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk  
Az Egyház Isten népének közössége,  

a világban továbbélő Krisztus.  
 

 

 

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. 
Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek 
egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,20-21) 

Jézus kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte tanítványait, és ebből a kis 
közösségéből fejlődött ki Jézus Egyháza, amely a néhány száz emberből 
álló apostoli közösségből lett kétezer év alatt a katolikus egyház, amelynek 
ma már több milliárd megkeresztelt tagja van a világban. Ma is mindenki, 
aki megkeresztelkedik, tagja lesz a keresztény közösségnek, az 
Egyháznak. Egyházon, közösségen kívüli keresztény nincs, nem is lehet.  

Jézus az utolsó vacsorán adott hierarchiát Egyházának, amikor rábízta az 
Eukarisztiát, mely az Egyház életének csúcsa és forrása. Ennek az Egyháznak a 
feladata Jézus örömhírének terjesztése, nemcsak a papoké, hanem mindnyájunké, 
akik hiszünk Jézus Krisztusban, a feltámadásban és az örök életben. 

Az Úr Jézus azért is bízta közösségben élő követőire örömhírét, hogy az 
emberek azt ne csak megismerjék, hanem hirdetőinek életében bemutatva is 
lássák. Így tehát azt akarta, hogy ez a közösség ismertető jellé váljék, amelyből 
mindenki felismerheti Isten minden embert üdvözítő üzenetét.  

Az Egyház életében, missziós küldetésének teljesítésében a világi 
híveknek lelkipásztoraikkal együttműködve kell részt venni, Isten országát 
terjeszteni és építeni Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának 
megfelelően. Be kell mutatnunk a világban, hogy nemcsak lehet, hanem jó 
és boldogító, ha keresztény módon élünk családunkban. Mindenkinek jó, 
ha fegyelmezett, becsületes emberek vagyunk, és teljesítjük vállalt 
kötelességeinket, felelősséggel részt veszünk a közéletben. 

 

Azért van szükség az Egyházra, hogy az üdvösség jó hírének,  
Isten üdvözítő szeretetének jele és közvetítője legyen. 

 Az Egyháznak úgy kell jelen lennie a világban,  
hogy az emberek Jézust ismerjék fel benne. 
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Az Egyház közösség 
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből azt látjuk, hogy akik hittek, 

nemcsak megkeresztelkedtek, hanem közösségbe is tömörültek. Aki hisz 
és megkeresztelkedik, az Jézushoz csatlakozik és egyben tagja lesz Isten 
gyermekei testvéri közösségének.  

Az embereket a közös cél arra hozza össze, hogy közös munkával, 
egymást segítve könnyebben érjék el céljukat. Az Egyház tagjainak is 
közös célja van, amit az Úr Jézus jelölt ki: megdicsőíteni az Atyát, és 
üdvözíteni az embereket. Az egyházi közösség éltetője a Szentlélek. 

Minden közösségnek szüksége van bizonyos szervezettségre, hogy 
célja elérése érdekében eredményesen tudjon működni. Eszerint jön létre 
megfelelő tagozódás. Az Egyházban is minden tagnak megvan a sajátos 
feladata, mint az élő testben is. Ilyen értelemben mondja Pál apostol: „Ti 
Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai.” (1Kor 12,27.) 

Az Egyház igen sok tagból áll. Már az első pünkösd napján háromezren, s a következő 
napokban újabb ezrek csatlakoztak az apostolokhoz. Amikor pedig az üldözések elől a 
hívek elszéledtek Jeruzsálemből, egymás után alakultak meg az újabb keresztény 
közösségek, először Júdea és Galilea vidékén, majd hamarosan a Római Birodalom minden 
nagyobb városában. A helyi közösségeket nevezzük egyházközségeknek, plébániáknak. Az 
Egyház növekedésével párhuzamosan fejlődött ki területi tagozódása. Több, olykor száznál 
is több plébánia alkotja az egyházmegyét, több egyházmegye pedig az érseki tartományt. 
A plébánia a helyi egyházi közösség 

Már az apostolok által alapított egyházközségekben is szükség volt az 
apostolok tekintélyével vezető lelkipásztoroknak olyan munkatársakra, 
presbiterekre, akiknek különböző feladatokat kellett ellátniuk.  

Ezek a feladatok elsősorban a szegények és a betegek gondozását 
jelentették, továbbá a liturgiával kapcsolatban felmerülő feladatokat. 
Egyházunk történelme során egymás után alakultak meg azok a 
szerzetesrendek, amelyek olyan feladatokra vállalkoztak, amelyek 
ellátására Istennek egész életüket odaadó férfiakra és nőkre volt szükség. 
(missziós igehirdetés, továbbá árvaházak, nevelőintézetek, kórházak 
fenntartása stb.) 

Lényeges változást hozott a plébániák életében a tömeges városba 
költözés. Az egyre nagyobb számú hívek ellátása újabb feladatok 
vállalására késztette, és készteti nem csak a lelkipásztorkodó papokat, 
hanem a plébánia híveit is, hogy felismerjék azokat a rájuk váró 
feladatokat, amelyeket egymást segítve kell végezniük. Ezért alakultak és 
alakulnak különböző plébániai csoportok és kisközösségek, ifjúsági és más 
szervezetek. 

A plébánia eukarisztikus közösség,  
a helyi közösségek nagy közössége. 
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22. Egyházamnak tevékeny tagja vagyok 
 

 

Mindenki tartozik valahová 
Az apostolok korától kezdve ma is 

mindenki, aki megkeresztelkedik, tagja lesz a 
keresztény közösségnek, az Egyháznak. 

 

Az Anyaszentegyház számos helyi közösségből 
épül fel. Senki nem lehet Jézus Egyházának 
tagja, aki ne tartozna egy-egy helyi egyházi 

közösséghez, plébániához. 
 

 Kiket nevezünk anonim keresztényeknek? 
A plébániai kisközösségek 

Csoportok közösséggé formálása, közösségszervezés 
Az első századokban, aki meg akart keresztelkedni, annak jelentkezni kellett, 

hogy felvegyék a hittanulók közé. Ez volt a katekumenátus, ez szolgálta a 
keresztény közösségbe való betagozódást. Ma a keresztény szülők gyermekeit 
szüleik kérésére keresztelik meg. Az elsőáldozási felkészítéssel lesz részese az 
Egyház eukarisztikus közösségének, majd a bérmálásban a Szentlélek ajándékait 
kapja meg, hogy az Egyház javára éljen velük.  

A keresztény nevelés szükségszerűen közösségi nevelés, közösségbe 
való bevezetés. Valamikor a falusi nagycsaládok voltak a keresztény 
nevelés biztosítói, a keresztény közösség éltetői. A mai városi kis családok 
már sokkal kevésbé képesek hitüket és világnézetüket gyermekeiknek 
továbbadni. Ebben a helyzetben a hitoktatás során kell az elsőáldozásra és 
bérmálásra készülők csoportjaiból a plébániai kisközösségeknek a 
fiatalokat a keresztény közösség egyre tevékenyebb tagjaivá nevelni. 

A gyerekek és fiatalok közösségre nevelése a különböző gyermek és ifjúsági 
szervezetekben kezdődik. Ezek a szervezetek különösen azok számára fontosak, 
akik más világnézetű, vagy vallásilag közömbös környezetben nőnek fel. Bennük 
hamarabb kialakul a koruknak megfelelő közösséghez tartozás igénye, mint a hívő 
családokban felnövő fiatalokban. 

A közösségépítés különleges alkalmai a szentségekre felkészítő 
kurzusok, ahol hasonló gondolkodású fiatalok találkoznak, és emberileg is 
hamar jó kapcsolatba lépnek egymással. 

Fontos, hogy a közösségek nyitottak legyenek kereső fiatalok, illetve 
magányos hívők befogadására. 

Egy közösség akkor tudja hatékonyan teljesíteni tanúságtevő missziós 
feladatát, ha valóban jól rendezett, szervezett. A plébánián belül ezt a 
szervezettséget a plébániai kisközösségek valósítják meg. Ezeket fogja 
össze a plébánia képviselőtestülete, melynek felelős irányítója a plébános, 
a lelkipásztor. A kisközösségek különböző feladatok ellátását tudják 
vállalni. 
 Milyen közös feladatokat vállalhat el kisközösség? 
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A legfontosabb közösségi feladatok 
Minden keresztény közösség elsődleges célja a keresztény örömhír 

terjesztése, amelyet különböző konkrét feladatok vállalásával és ellátásával 
tudnak hatékonyan szolgálni. A lehetőségek határtalanok. 

Egy-egy plébánián szükség van ima és tanuló közösségekre, amelyek 
a hittani és lelkiségi ismeretekben való elmélyedést szolgálják, akik részt 
vállalnak a katekézisben, pl. a megtérők, jegyesek oktatásában stb. és akik 
részt vesznek egy-egy karitatív vagy más aktuális feladat megoldásában, 
és segíteniük kell az ifjúsági és egyéb szervezetek munkáját.  

Szükség van minden plébánián a családok közösségeire is, akik 
egymást segíthetik a mindennapi élet legkülönbözőbb dolgaiban, akik a 
nagyobb gyermekek és a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését 
szervezik.  

Mindenütt szükség van olyan közösségekre, melyeknek tagjai 
felkeresik az öregeket, betegeket, kórházban lévőket, hogy velük 
beszélgessenek, apró ügyeiket elintézzék… Szükség van továbbá 
olyanokra is, akik a plébánia ügyes-bajos dolgait intézik, akik részt vesznek 
a templomi szolgálatokban… 

Nem elhanyagolható feladata 
a plébániai közösségnek, hogy 
tudatosan segítse azokat a tagjait, 
akik a keresztények ügyét 
szolgálva vállalkoznak közéleti, 
politikai vagy közgazdasági 
feladatra.  
Visszatetsző dolog lenne, ha épp 
azokat nem segítenénk, akik 
lelkiismeretük szerint akarnak úgy részt 
venni a közéletben, hogy keresztény 
szellemben legyenek a közjó 
előmozdítói, Isten Országának építői.  

Az evangélium hirdetéséhez hívő keresztényekre van szükség, akik 
megtalálják helyüket a plébánia életében, és vállalják a rájuk eső 
feladatokat. Természetesen ezek a közösségek nem önmagukat 
szolgálják, hanem szükség szerint részt vesznek más feladatokban is. 

Minden keresztény embernek szüksége van olyan folyamatos 
továbbképzésekre, amelyek elmélyítik a mai pluralista világban hitünk 
időszerű kérdéseit, mind a hit és az erkölcs területén, mind a közélet egyéb 
dolgaiban. A plébániák feladata, hogy ilyen előadásokat megszervezzenek, 
és ezekre megfelelő hívő szakembereket felkérjenek. Ezeknek a 
továbbképzéseknek főbb témakörei: a fiatalok nevelése, a családok 
békéjének segítése, tájékoztatás a kultúra, az egészségügy, a 
közgazdaság és közigazgatás vitatott kérdései. 
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23. A közösségek élete, és alakulása 
A közösségi találkozó 

A közös imádkozás minden keresztény közösség lényeges eleme. Ez a 
közös imádság a Jézussal való személyes-közösségi kapcsolat életadója. 
Ez élteti a közösség tagjaiban az élő hitet és a szeretetet, akik a szentmisén 
kapcsolódnak be a plébániai nagyközösség közös imádságába. 

Minden közösség tevékenységének lényeges része a rendszeres, előre 
meghatározott időben való találkozás, általában egy vagy kéthetenként. A 
találkozások főbb programpontjai: a feladataikkal kapcsolatos problémák 
megbeszélése, közös imádkozás, hittantanulás ill. továbbképzés és végül az 
emberi kapcsolatok ápolása. 

A feladatokat vállaló közösségeknek is szükségük van arra, hogy 
fordítsanak időt a közös imádságra, a folyamatos önképzésre, 
mindennapos gondjaink megbeszélésére, állandó témájuk, a rájuk bízott 
feladatokkal kapcsolatos kérdések megbeszélésén kívül. Maga a 
lelkipásztor, a hitoktató nem győzi, hogy egyszerre számos közösséget 
irányítson, ezért szükségszerű, hogy minden kisközösségnek legyen egy 
arra alkalmas tagja, aki megbízást kap, hogy a rábízott közösséget 
vezesse, a lelkipásztornak pedig elsősorban ezekkel a kisközösség-
vezetőkkel kell foglalkoznia. 
A közösségek fejlődése 

A kisközösségek életében, fejlődésében megfigyelhetünk alapvető lélektani 
szabályokat. Egy-egy kisközösség akkor tud igazán hatékonyan tevékenykedni, ha 
„apostoli méretű” közösség, azaz kb. 12 tagból áll. Ha a tagok száma a fejlődés 
során megnövekszik, és ez természetes, akkor következik, hogy átalakul két 
kisközösséggé. A fejlődés során előbb-utóbb a közösség egyes tagjainak lesz egy-
egy kisközössége, melynek már ő a vezetője. 

Egy-egy ember csak egy kisközösségnek lehet tevékeny tagja. Lehet, hogy 
van neki egy másik kisközössége, melynek ő a vezetője, de aligha lehetséges, 
hogy valaki egyszerre több kisközösségnek igazán tevékeny tagja legyen. 

 

A közösségek fejlődése és átalakulása 
A legváltozékonyabbak a nagyobb 

létszámú tanulóközösségek, amelyek néhány 
év után szükségszerűen átalakulnak. A 
családalapítás és a munkába lépés során 
egyes tagok máshová költöznek, közben 
újabbak érkezhetnek, és az is előfordul, hogy 
egyesek lemorzsolódnak. 

 

A legállandóbbak a családközösségek, ahol a tagok mindennapi élete 
már megállapodott, és élik a maguk tevékeny közösségi életét.  

A legrövidebb életű csoportok azok, amelyek egy aktuális feladat ellátására 
alakultak. Ha nem találnak újabb közös feladatokat, akkor már nincs olyan cél, ami 
összetartsa őket. Ugyanakkor egy-egy ilyen múló feladat, ami a tagokat 
összehozta, kiindulópontja lehet egy jó baráti alapon szerveződő közösségnek. 
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A katolikus kisközösségek jellemzői 
 Tudatában vannak, hogy ők csak a sok közösség egyike, akik 

elfogadják lelkipásztoruk irányítását. Jó kapcsolatban vannak 
lelkipásztorukkal, illetve rajta keresztül az egyházmegyéjük püspökével. 
Hűségesen kitartanak az Egyház apostoli tanításában, tájékozottak a 
katolikus hit és erkölcs kérdéseiben. Fontos, hogy jó kapcsolatban 
legyenek a plébánia többi kisközösségével, készek az együttműködésre, 
nem versengenek egymással, és nem féltékenykednek.  

Az egyes kisközösségek különböző lelkiségi irányokat képviselhetnek. (Pl. 
regnumi, karizmatikus, schönstatt…) Mivel nem vagyunk egyformák, egy-egy 
lelkiségi irány sem tarthatja sajátját „az egyetlen igazán jó” lelkiségi iránynak. 
A személyes imádkozás 

Amikor imádkozunk elmondhatunk mások által megfogalmazott, szép 
imádságokat, amelyekkel kapcsolatban úgy érezzük, mi sem tudtuk volna jobban 
megfogalmazni mondanivalónkat, mégis szükségünk van a személyes imádságra 
is, amikor saját szavainkkal gondolkodva imádkozunk. 
Naponta szükségünk van néhány valóban csendes percre is, amikor 
Jézussal „kettesben” vagyunk. Ilyenkor csak rá figyelünk, elolvasunk 
egy-egy újszövetségi bibliai részletet, és azon elmélkedünk, egy 
feszületre vagy bibliai képre tekintve szemlélődünk. Tudatosítsuk 
magunkban, hogy Ő jelen van, mint ahogy jelen lehetett Szűz 
Máriával, és mindazokkal, akikkel találkozott és elbeszélgetett. Nem 
az a fontos, hogy szép szavakat mondjunk, hanem Jézus arcára 
tekintve Neki hálát adjunk, és „szeméből olvassuk ki”, mit mond 
nekünk, mit kíván tőlünk. Így elgondolkodva megbeszéljük Jézussal 
mindennapi ügyes-bajos gondjainkat. Személyes imádságunk 
befejezése lehet egy rövid hálaadás, felajánlás vagy ígéret, és 
segítség kérés mindennapi gondjaink megoldásához.  

Az imádkozó közösségek 
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 
(Mt 18,20) – Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42) 

 

A zsolozsmát, Egyházunk közös imádságát 
végzik a papok és a szerzetesek, amibe minden 
hívő bekapcsolódhat. Egy-egy közösségben saját 
szavainkkal is imádkozhatunk, amikor egy ideig 
csendben elmélkedünk, majd saját szavainkkal 
fogalmazzuk meg mondanivalónkat. Ez azonban 
csak akkor nem lesz ismételten elhangzó „saját 
szöveg”, ha szavaink a felolvasott szentírási rész, 
illetve az elmélkedés vezetőjének gondolataihoz 
kapcsolódnak. 

Személyes imádságot közösségünkben is végezhetünk. Csendes elmélkedés 
után együtt imádkozva meghallgatjuk társaink fohászait, amire együtt feleljük: 
Ámen (Úgy legyen!) Ezek a fohászok Jézushoz szólnak, legyenek rövidek, és ne 
legyen társainknak szóló kisebb prédikáció! 
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Részletkérdések, gyakorlati tanácsok 
Az imaközösségek legfőbb programja a közös imádkozás, de minden 

más közösségben is kell közösen imádkoznunk. Ez a közös imádkozás 
mindig legyen rövid, akár az összejövetel elején, vagy végén tartjuk. 

A tanuló közösségek feladata hitünk elmélet és gyakorlati ismereteinek 
megbeszélése, elmélyítése. Lehet ez a hittanórák „folytatása”, az ifjúsági 
vagy felnőtt hittanórán hallottak megbeszélése. Az ilyen hittanórákon vagy 
előadásokon sokszor igen sokan vesznek részt, ezért a felvetett témák 
igazi megbeszélésére a kisközösségben nyílik alkalom. Az idősebb tanuló 
közösségek szolgálhatják egymás továbbképzését is, amikor a közösség 
tagjai beszámolnak egymásnak arról, hogy mit olvastak, milyen 
felismerésre jutottak, vagy milyen érdekes előadást hallottak. 

A feladatok és problémák megbeszélése részben saját életünk 
gondjainak megbeszélését jelenti, - melynek megoldásában egymást 
segíthetjük -, illetve lehetnek a közösség által elvállalt feladatok 
meghatározott, időszerű kérdései. 

Nem elhanyagolható szempont, hogy a közösségi találkozások emberi 
kapcsolatainkat is ápolják. Az a természetes, hogy azok a legjobb 
barátaink, akikkel egy közösségbe tartozunk. A közösségben 
megünnepelhetjük családi ünnepeinket is. A fontos az, hogy otthon érezzük 
magunkat Jézus Egyházában, a közösségben, amelyhez tartozunk. Nem jó 
jel, ha valaki elmaradozik a közösségi találkozókról. 
A közösségi fegyelem 

A közösségi összejöveteleket az előre meghatározott időben pontosan 
kezdjük, elkésni udvariatlanság egymással szemben. Ennél is fontosabb, 
hogy a találkozást az előre meghatározott időben pontosan fejezzük be. 
Ezekről a találkozóról csak indokolt esetben maradhatunk el. 

Fontos apróság, hogy figyelmesen hallgassuk meg egymást, ne 
vágjunk bele egymás szavába. Ugyanakkor a közösség vezetője ügyeljen 
arra, hogy „távbeszélők” ne rabolják el egymás elől a megszólalás 
lehetőségét. 

Figyelnünk kell és meg kell előznünk a közösségek életét leginkább 
fenyegető veszélyeket: pl. a helytelen időbeosztás, az aránytalan 
feladatvállalás vagy tétlenség, a közösség tagjainak versengése, fényűző 
magatartása, a nagyhangúság, az autokrata vezető vagy a vezető-
nélküliség, másoktól való elzárkózás, különcködés és szektásodás, a közös 
evés-ivás túlzásba vitele. Gondot okozhat, ha nem tudjuk elviselni mások 
emberi gyarlóságból elkövetett hibáit, ha nem tudjuk elviselni egymást. 
 Milyen problémák merülhetnek fel a kisközösségekben, hogyan segíthetjük egymást? 

Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek,  
tegyetek mindent Isten dicsőségére. (1Kor 10,31) 
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24. Isten kegyelme, és ami rajtunk múlik 
Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna! 
Keresztséggel kell megkeresztelkednem: mennyire várom, hogy beteljesedjék! (Lk 12,49-
50) 

Elkötelezett kereszténynek azt az embert tartjuk, akinek korának 
megfelelő kialakult hívő világnézete, hit- és erkölcsi ismeretei vannak, és 
felelni tud a hitével kapcsolatos kérdésekre. Élete megfelel Jézus 
tanításának, aki ismeri és vállalja az Egyházban rá váró feladatokat, 
életállapotának megfelelő tanúságtevő életet él, akinek a szívét a 
Szentlélek lángra gyújtotta. 
Ma is a Szentlélek élteti az Egyházat  

Az Apostolok Cselekedeteinek könyvét olvasva ismerhetjük fel, hogyan 
működött a Szentlélek az apostolok korában. A Szentlélek kegyelmének 
legmegdöbbentőbb hatásai, hogy kegyelme által a félénk apostolok bátor 
hitvallók lettek, napok alatt több ezer ember tért meg és csatlakozott az 
apostolok közösségéhez. Ma is a Szentlélek élteti az Egyházat. 
A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen. 
Az életszentség 
Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk 
tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre 
haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk 
nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.  (1Tessz 4,1-2) 

Keresztény hitünkből következik, hogy nemcsak elfogadjuk Isten 
üzenetét, hanem akaratát is teljesítjük. A keresztény életszentség Krisztus 
követése a szeretetben. Az élő hit, a hívő ember életszentsége nem 
hibátlanságot, tökéletességet feltételez, hanem előrehaladást, állandó 
törekvést a jóra. 

Isten szent, mert végtelenül tökéletes, szereti a jót, hozzá a bűnnek még az 
árnyéka sem férhet. Szent az az ember, akiben Isten kegyelme diadalmaskodik, a 
jót teszi, és elkerüli a rosszat. A szentek azok az üdvözültek, akiket az 
Anyaszentegyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri. 

Isten mindnyájunkat meghív az életszentségre,  
amely minden élethivatásban megvalósítható. 

Csatlakozzunk egy, az életkörülményeinknek megfelelő kisközösséghez 
Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy egy-egy kisközösségbe 

bekapcsolódjunk, hogy egymással, keresztény hitünk és életünk kérdéseit 
is megbeszéljük, hogy egymást segítsük Jézus megismerésében és 
szeretetében, mindennapi keresztény életünkben. 

Bízzuk rá magunkat Isten szeretetére, 
megköszönve mindazt, amit értünk tett, 

legyünk Jézus közösségének tevékeny tagjai! 
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Életrendező megbeszélés 
Ki olyan jó, mint a mi Mennyei Atyánk? 
Jézus egy alkalommal így tanított: Közületek melyik apa ad fiának követ, amikor az 
kenyeret kér? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást 
kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni 
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót Mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. 
(Lk 11,11-13.) 

Mennyei Atyánk a világ teremtő Ura jobban szeret minket, mint ahogy a 
legjobb édesapa és édesanya szereti gyermekeit.  

Miből tudjuk, hogy szüleink szeretnek? Sok mindenből: gondoskodásukból, 
ölelésükből, ajándékaikból… sorolhatjuk. Leginkább azonban abból, hogy bármi 
rosszat teszünk, ők akkor is szeretnek, és alig várják, hogy észre térjünk. 

Mennyei Atyák bűneink ellenére szeret minket, megbocsát nekünk, és  
alig várja, hogy bűneinkből hozzá forduljunk. 

Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten országának evangéliumát. Ezt 
hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 
üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15) 

Megtérésünk alapja, hogy hiszünk Mennyei Atyánk megbocsátó szeretetében, 
irántunk való jóságában, hogy boldog örök életre hív minket. Ezért küldte hozzánk 
az Úr Jézust, hogy bűneinktől megszabadítva az örök életre elvezessen minket. 
A megtérők felkészítése 

A megtérőknek, akár keresztségre, akár életrendező gyónásra készülnek, 
önvizsgálatot kell tartaniuk, hogy őszinte bűnbánattal és megfontolt jó 
elhatározással készüljenek a szentségek felvételére. Ennek első lépése a megtérő 
egész életét áttekintő önvizsgálata, egy, az életkorának, családi állapotának és 
életkörülményeinek megfelelő lelkitükör segítségével. A lelkiismeret vizsgálás célja 
nem bűnkeresés, hanem annak végiggondolása, hogy Istentől mennyi ajándékot 
kaptunk, és azt mi hogyan viszonoztuk, és hogy ennek megfelelően mit kell 
megbánnunk, és milyen jó elhatározásokat kell tennünk. Az önvizsgálat során fel 
kell jegyeznünk, hogy melyek azok a kérdéskörök, amelyeket lelkiatyánkkal meg 
kell beszélnünk. Ez nem életünk „elmesélése”, hanem csak rövid emlékeztető. 

A felkészítés következő lépése az életrendező megbeszélés a lelkiatyával. 
Tudjuk, hogy Isten minden bűnünket megbocsátja, és azokat soha többé fel nem 
rója nekünk, és kegyelmét adja, hogy jobbá legyünk. Megbánt bűneinket mégsem 
felejthetjük el, mert régi bűneink következményei további életünk során problémát 
okozhatnak. Ezek életünk keresztjei, amelyek ismételten megkísérthetnek minket. 
Múltunk hibáiból tanulnunk kell, hogy elkerüljük a bűnre vezető alkalmakat. Az 
életrendező megbeszélésnek célja nemcsak az, hogy lerakjuk bűneink terheit, 
hanem az is, hogy egy tapasztalt lelkivezető jó tanácsaival segítsen minket. 
Szempontok a megbeszélendő témákhoz 

A lelkivezetőnek, hogy hatékony jó tanácsokat adhasson nekünk, ismernie kell 
életkörülményeink legfontosabb elemeit. (Ez a lelki bemutatkozás.) 

Elsősorban azokat a bűneinket kell vele megbeszélnünk, amelyek a legjobban 
bántják lelkiismeretünket, és azokat, amelyeket eddig nem tudtunk jóvátenni. Ezek 
nem feltétlenül súlyos bűnök, mégis bántanak, még akkor is, ha már meggyóntuk 
őket, amiket esetleg még gyermekkorunkban követtünk el. 
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Ezután azokat a gondjainkat kell megbeszélnünk, amelyek ismételten bűnre 
vezetnek minket. Legtöbbször ezek azok az emberi gyarlóságból származó 
mindennapos problémák, ösztönös emberi vágyak és késztetések, amelyeket csak 
tudatos jóra törekvéssel tudunk leküzdeni. Ezek leküzdéséhez kell „ötleteket”, jó 
tanácsokat kérnünk. 

Rendezett-e családi életem, vannak-e a szexualitással kapcsolatos gondjaim?  
Meg kell beszélnünk embertársainkkal (családtagjainkkal, rokonainkkal, jó  

barátainkkal és ismerőseinkkel)  való kapcsolataink kisebb-nagyobb gondjait. El 
tudjuk-e viselni egymást, meg tudunk-e bocsátani egymásnak, nincs-e bennem 
előítélet, elfogultság? Nem hordozok-e magamban sértettséget, érzelmi sérülést? 
Milyen baráti, ismeretségi köröm van, tartozom-e valahová, be tudok-e illeszkedni 
a közösségi életbe? 

Rendezettek-e anyagi viszonyaim? Segítek-e a szegényeken és a bajba 
jutottakon? Támogatom-e anyagilag Egyházamat? Vállalok-e áldozatot 
jótékonysági célokért? Van-e bármiféle adósságom, olyan kötelezettségem, 
amelynek nem tudok eleget tenni? Nem vagyok-e zsarolható? 

Meg kell beszélnünk önfegyelmezésünk kérdéseit, napirendünk megtartását, a 
meggondolatlan beszédet és elhamarkodott döntéseinket. Azt is tisztázni kell, nem 
veszélyeztet-e valamilyen függőség, bármilyen élvezeti cikk, szórakozási igény, 
tévé vagy számítógép függőség. Jól használom-e fel szabadidőmet, nem 
forgácsolom-e szét időmet, energiámat. 

Valóban elköteleztem-e magamat Jézus követésére? Rendezett-e Istennel 
való kapcsolatom, imaéletem, karban tartom-e hitismereteimet, készségesen 
vállalom-e életem keresztjét? 

Megtérők bűnbánata 
Jézust akkor vezették át megkötözve az udvaron. Rátekintett Péterre. Péternek pedig 
eszébe jutott, hogy Jézus előre megjövendölte az ő gyáva tagadását. Fölállt, kiment, és 
keserves sírásra fakadt. (Lk 22, 61-62.) 

A keresztelés, illetve a szentgyónás előtt Jézusra tekintünk, aki úgy tekint 
ránk, mint az Őt megtagadó Péterre. Ez késztessen őszinte bűnbánatra: 

Istenem, szeretlek téged, és 
ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.  

Kérlek, bocsáss meg nekem.  
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 

A megtérő szentgyónása 
Ők fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében… Isten pedig letöröl szemükről minden 
könnyet. (Jel 7,14.17) 

A megtérők a szentgyónásban bocsánatot kérnek, és kapnak minden bűnükre, 
amelyeket az életrendező megbeszélésen megvallottak. Csak az utolsó 
szentgyónásuk óta elkövetett bűneiket kell feltétlenül megvallaniuk, ha pedig még 
nem gyóntak, akkor minden olyan bűnt, amelyeket keresztelésük óta elkövettek. A 
keresztelendők a keresztségben nyerik el Istentől minden addig elkövetett bűnük 
bocsánatát. Nekik ezért nem kell bűnvallomást tenni. 
 Mit kell tenni, ha később ismerjük fel régebben elkövetett bűneinket? 

Nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: Alleluja!  
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Miért hirdetjük Jézus örömhírét? 
János apostol tanúságtétele 
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit 
szemléltünk, és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi 
láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál 
volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy 
ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és 
Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek és örömünk teljes 
legyen. (1Ján 1,1-4) 
Isten előbb szeretett minket 
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy 
általa éljünk. Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is 
szeretnünk kell egymást… Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, 
és hittünk benne… Szeressük tehát Istent, mert Ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,9-19) 

Két párbeszéd egy nem hívő emberrel 
– A Mennyei Atya mindenkit szeret? – Igen. – Azokat is szereti, akik nem vallásosak, akik 
nem hisznek Jézusban? – Igen. – Akkor miért imádkozzak, miért járjak templomba, ha úgyis 
szeret? – Nem azért imádkozunk, nem azért járunk templomba, hogy a Mennyei Atya 
szeressen, hanem hálából. Azért, mert Ő már akkor szeretett minket, amikor még nem 
tudtunk róla semmit. 
– Miben vagytok ti keresztények különbek, mint a többi becsületes ember? – Nem vagyunk 
mi különbek, köztünk is vannak jók is, rosszak is. Mindnyájan emberek vagyunk, küzdenünk 
kell hibáink ellen. – Akkor miben különböztök a nem hívő becsületes emberektől? – Abban, 
hogy tudjuk: Isten szeret minket. Ezért nemcsak becsületes emberek akarunk lenni, hanem 
arra törekszünk, hogy megéreztessük és megmutassuk Isten szeretetét az embereknek. 

Egész életünk legyen Isten szeretetének viszonzása! 
Örömmel szolgálunk Istennek 
Egy embernek nagy földbirtoka volt. Mivel kevés rabszolgája volt, aratás idején béreseket, 
napszámosokat is fogadott. Végül a fiának is szólt, jöjjön ki vele a mezőre dolgozni. A 
rabszolga azért dolgozott, mert félt. Tudta jól, ha nem dolgozik rendesen, szigorú büntetést 
kap. A napszámos is szorgalmasan dolgozott, mert érdekében állt. Tudta, ha nem végzi el 
munkáját, nem kapja meg a bérét. A fiú pedig azért dolgozott, mert szerette édesapját. 
Tudta, hogy apja mennyire szereti őt, ezért ő is mindent megtett a kedvéért. 
Te miért követed Jézust? Ha azért, mert félsz, hogy különben Isten megbüntet, akkor csak 
szolgalelkű keresztény vagy. Ha csak azért, mert tudod, hogy csak így kapsz Istentől örök 
jutalmat, akkor béres lelkületű keresztény vagy. Ha pedig azért követed, mert tudod, hogy 
Isten mennyire szeret téged, akkor vagy igazán keresztény, aki istengyermeki életet él. 

Akkor szolgálunk Istennek, ha készségesen teljesítjük akaratát,  
az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket, és  

Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg! 
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Függelék 
A legfontosabb imádságok 

A keresztvetés 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
A Szentháromság dicsőítése 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 
Az apostoli hitvallás 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus 
Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a 
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 
föltámadását és az örök életet. Ámen. 
Az Úr imája (Miatyánk) 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké) Ámen. 
Az isteni erények felindítása 
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. 
A bűnbánat felindítása 
Istenem, szeretlek téged, és  
ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.  
Kérlek, bocsáss meg nekem.  
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent 
anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
Reggeli imádság Esti imádság 
Szívből kérlek Istenem, Kezed közé leteszem 
Ma egész nap légy velem. Elmúlt napom, Istenem. 
Segíts meg, hogy jó legyek, Minden munkám, örömöm, 
Mindenkivel jót tegyek. Ami jó volt, köszönöm. 
Ha rám nézel e napon Ígérem, még jobb leszek 
Öröm legyen arcodon. Őrizd Uram, gyermeked. 
Ámen. Ámen. 
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Felkészülés a szentgyónásra 
A Szentlélek segítségét kérjük 
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és 
őszintén meggyónjam. 
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket 
Megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára, és milyen gyakran szoktunk áldozni. 
Ezután életkorunknak megfelelő lelkitükör segítségével számba vesszük bűneinket. 
Lelkiismeretünk megvizsgálása után megbánjuk bűneinket 
(Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…) 
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. 
Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 
Jó elhatározásokkal neveljük magunkat 
Önvizsgálatunk célja elsősorban ne bűnkeresés legyen, hanem annak megfontolása, hogy 
mit kíván tőlünk Jézus, mit hibáztunk el, mit kellene jobban tennem. Fontos, hogy ne csak 
általánosságban akarjunk jobbá lenni, hanem reális célokat kitűzve magunk elé, valóban 
jobbá legyünk. Ehhez kérhetjük lelkiatyánk segítségét is. 

A gyónás módja 
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azok 

alól feloldozzon minket. A gyónás nem bűneink „elmesélése”, hanem őszinte megvallása. 
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító 
körülményeket is. Régebben elkövetett bűneinket nem kell ismételten meggyónunk, csak 
akkor, ha még mindig komoly gondot okoznak. A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, 
elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza bűneitől. 
Miután felkészültünk a gyónásra: 
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
2. Letérdelünk vagy leülünk, és keresztvetéssel kezdjük: 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket: 

Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám: 
Utoljára gyóntam… Áldozni szoktam… 
Ezeket a bűnöket követtem el:  

(Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges 
kérdéseinket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem. 
4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az 
elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket: 

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a 
bűnt kerülöm. 
5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: – Ámen. 
6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Így válaszolunk: 
Mert örökké szeret minket. 
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk. – Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

A szentgyónás után 
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az 
elégtételt.  
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket 
jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is. 
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Lelkitükrök 
Rövid lelkitükör Isten Tízparancsolata alapján 
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj – Isten teremtő, Mennyei Atyám. – 

Szeretem Őt és szívesen beszélgetek vele? Ismerem tanítását? Figyelek üzenetére? Őt 
szolgálom életemmel, tanulásommal? Szoktam rendszeresen imádkozni? (Imádság 
elhanyagolása, babonaság) 

2. Isten nevét hiába ne vedd! – Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. – Hogyan 
beszéltem róla? (Káromkodás, átkozódás. – A trágár beszéd nem káromkodás!) 

3. Az Úr napját szenteld meg! – Vasárnap az Úr napja. – Neki szentelem-e? Hogyan vettem 
részt a szentmisén? Szoktam áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás, 
nem sürgős munka, vasárnapi bevásárlás) 

4. Atyádat és anyádat tiszteld! – Szüleim (nagyszüleim, világi és egyházi elöljáróim) Isten 
helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk, és örömet szerzünk nekik, imádkozunk 
értük. – Tisztelem és szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás, önzés) 

5. Ne ölj! – Isten az élet Ura, testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és 
mások életére.–- Vigyáztam az egészségemre? Jó voltam másokhoz? Segítettem nekik? 
(Gyűlölködés, testi sértés, csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, 
közlekedési szabályok megsértése, – abortusz, eutanázia) 

6. Ne paráználkodj! – Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. 
– Ilyen voltam gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Paráznaság) 

7. Ne lopj! – Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és 
becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. – Vigyáztam a magam és mások 
holmijára? Adtam a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? 
(Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság) 

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy! – Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak 
legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről szeretettel beszéljünk. – Megbízható, őszinte 
voltam? Megvédtem más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás) 
9. Felebarátod feleségét ne kívánd! – Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen 

szeressék egymást. – Örülök-e annak, hogy családunkban békesség van, önzetlenül 
szeretjük egymás? (Békétlenség, pártoskodás, hűtlenség, felelőtlen kacérkodás) 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! – A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. – Mit 
teszek Jézus kedvéért? Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg) 

Részletes lelkitükör Isten Tízparancsolata alapján 
1. parancs: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, 
és mindenekfölött szeressük őt. 
A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és 
elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást. – A remény az az isteni erény, amelyben 
elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget, és mindazt, 
ami annak elnyeréséhez szükséges. – A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent 
önmagáért és mindenki mást Istenért szeretünk. 
Imádság: Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. – Azért imádkozunk, 
mert az imádság élteti hitünket, és Istenhez kapcsolja életünket. 

Isten imádása ellen az vétkezik: aki nem törekszik Isten megismerésére; aki 
megtagadja Istent és vallási kötelességeit; aki nem imádkozik. – Babonával az vétkezik, aki 
valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki. 
2. parancs: Isten nevét hiába ne vedd! 
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a szent 
dolgokat becsüljük meg. – Akit szeretünk, arról tisztelettel és szeretettel beszélünk.  

Isten második parancsolata ellen az vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen 
esküszik. 
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3. parancs: Az Úr napját szenteld meg! 
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a 

vasárnapot szenteljük meg. 
Vasárnap az Úr napja: az Úr Jézus feltámadásának a napja. Aki szereti Jézust, az úgy 
tervezi meg hétvégi programját, hogy részt tudjon venni a vasárnapi szentmisén.  
A szentmise: Jézus kereszthalálával váltott meg minket bűneinktől, hogy mi Isten 
gyermekei, örökké élhessünk. Aki értünk vérét ontotta, Ő jelenik meg minden szentmisében, 
az átváltoztatott kenyérben és borban. Ezzel azt is jelzi, hogy ma ugyanúgy szeret minket, 
mint amikor meghalt értünk a kereszten. Jézus azt parancsolta apostolainak: Ezt tegyétek 
az én emlékezetemre. A szentmise Jézus szeretetének jele. Mi a szentmisén való 
részvétellel köszönjük meg Jézusnak, amit értünk tett. Ezért járunk szentmisére, ezért 
megyünk áldozni, mert szeretjük Jézust, aki értünk áldozta fel életét. 
A bűnbocsánat szentségében a bűnbocsátó Jézussal találkozunk. A gyóntató pap az ő 
megbízottja, akinek megvalljuk bűneinket, és amikor feloldozást kapunk, papjai által maga 
Jézus oldoz fel minket. A gyónásban bocsánatot kérünk Istentől, aki megbocsátja bűneinket, 
megerősít szeretetében és lelki békét ad. A gyóntató papok pedig jó tanácsaikkal segítenek 
minket. 

Isten harmadik parancsolata ellen az vétkezik, aki elhanyagolja a szentmisét, aki 
vasárnap tartósan végez fizikai vagy szellemi munkát, a hétvégét nem a pihenésre, és a családjára 
szánja. 
4. parancs: Atyádat és anyádat tiszteld! 

Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, 
nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig gondoskodjunk róluk. Szüleinken kívül még 
egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk. 
Mennyei Atyánk úgy akarta, hogy minden ember családban szülessék, hogy a gyermeknek 
legyenek szülei. Azt kívánja tőlük, hogy szeretettel gondoskodjanak rólunk, és becsületes, 
felnőtt emberekké neveljenek minket. Tőlünk pedig azt kívánja, hogy tiszteljük és szeressük 
őket. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. A 
szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki javáról. 

Isten negyedik parancsolata ellen az vétkezik, aki nem engedelmeskedik, aki nem 
becsüli meg szüleit, nagyszüleit, és szülőhazáját. 
5. parancs: Ne ölj! 

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és 
védelmére kötelez minket. 
Isten az élet Ura, aki testi és lelki életet adott nekünk. Azt kívánja, hogy szeretetben éljünk, 
jóindulatúak legyünk egymás iránt, vigyázzunk a magunk és mások életére, egészségére. 

A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: 1. verekedés, testi sértés; 2. az élet és 
egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek; 3. segítségnyújtás elmulasztása; 4. 
gyilkosság, öngyilkosság, abortusz, eutanázia. 

A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: 1. harag és gyűlölködés; 2. mások 
bűnre tanítása és csábítása; 3. a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása; 4. a bűnre 
vezető alkalom keresése; 5. a lelkiismereti szabadság megsértése; 6. botrány okozása. 

Az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök: gazdasági kizsákmányolás, 
fegyverkezési hajsza, háború, terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, gyermek- és 
leánykereskedelem, abortusz és eutanázia. 
6. parancs: Ne paráználkodj!  
– 9. parancs: Felebarátod házastársát ne kívánd! 

A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek 
közé tartozik. Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket. Isten kilencedik 
parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad megsérteni. 
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való 
felkészülésben. A fiataloknak felelősen kell készülniük a házasságra. A házasok lelkiismereti 
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kötelessége a felelős családtervezés, családjuk számára békés, boldog otthont biztosítani. 
Aki nem köt házasságot, annak önfegyelemben kell élnie. A tiszta élet azért nagyon fontos, 
mert a paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család és a nemzet életét. – A paráznaság 
a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete.  

Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél 
vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. 
Isten kilencedik parancsolata ellen az vétkezik, aki gondolatban, szóban vagy tettben 
házasságot tör, vagy erre csábít.  

A hatodik illetve kilencedik parancsolat ellen az követ el bűnt, aki magában vagy 
házastársán kívül mással azért gondol, mond, néz vagy tesz valamit, hogy saját magában 
vagy a másikban felgerjessze a nemi ösztönt. 

A szándékos önkielégítés, az egyneműek szexuális kapcsolata, a házasságon kívüli 
szexuális kapcsolat és az élettársi együttélés mindig bűn. Ezért bűn a szexuális ösztönt 
gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és csókolódzás is. 
7. parancs: Ne lopj!  
– 10. parancs: Mások tulajdonát ne kívánd! 

Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes 
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel. – Isten tizedik 
parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi értékeit, és 
ne legyünk elégedetlenek. 
A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy 
becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. – A munkaadó 
kötelessége a munkás és családja megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges 
munkakörülményeket és szociális ellátást biztosítani. Az anyagi javakat Isten akarata szerint 
a jóra kell felhasználnunk, megosztva javainkat rászoruló embertársainkkal. – Az országok 
vezetőinek kötelessége a megfelelő életkörülmények biztosítása. Ez megkívánja tőlünk a 
becsületes adófizetést, és képességeinknek megfelelően a közéletben való részvételt. – 
Egyházunk missziós küldetését anyagi hozzájárulásunkkal is támogatnunk kell. 

Isten hetedik parancsolata ellen vétkezik az, aki nem dolgozik becsületesen, aki nem 
teljesíti kötelességeit, aki megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, aki nem 
gondoskodik a rábízottakról, aki felelőtlenül szennyezi környezetét. 

Isten tizedik parancsolata ellen vétkezik az, aki elveszi más megélhetését és nem segít 
a rászorulókon, irigységet szít embertársai között. 
8. parancs: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük 
embertársaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. 
Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről 
szeretettel beszéljünk. A becsületes ember megbízható, és fegyelmezett a beszédében. – A 
hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az emberi 
méltóság tiszteletben tartásával. 

Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy felebarátja 
becsületében kárt tesz, aki elárulja a rábízott titkot. 

Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, 
akinek pedig joga van az igazsághoz. 

Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül 
gyanúsít másokat. 
Mondom nektek:  

jobban örülnek a mennyben egy megtérő bűnösnek,  
mint kilencvenkilenc igaznak,  

akinek nincs szüksége megtérésre. (Lk 15,7) 
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Részletes lelkitükör a Főparancs alapján 
Mikor gyóntam utoljára?  Milyen gyakran szoktam áldozni? 
Van-e megbeszélendő problémám? (Erre gyónáson kívül kell alkalmat találni.) 

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem! 
Az első főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből. 
1. A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Mennyire ismerem, figyelek-e üzenetére, olvasom-e 

naponta a Szentírást? Őszintén hiszek-e Istenben, a világ teremtő Urában és Jézus 
Krisztusban, a mi Megváltónkban és Üdvözítőnkben? Szeretem-e Őt? Figyelek-e Isten 
üzenetére? Megteszek-e mindent lelkem örök üdvösségéért? Utánanézek-e a felmerülő 
nehézségeknek? Megbeszélem-e családommal a vasárnapi prédikációt? Szeretettel 
beszélek-e Istenről: Mennyei Atyámról, Jézusról, vallásról, Egyházamról, Szűz Máriáról, 
szentekről? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e 
egyházi elöljáróimra? Istent szolgálom-e életemmel, kötelességeim teljesítésével? 

Nem néztem utána a hittel kapcsolatos kérdéseknek. Hitem ellen beszéltem. Babonás 
voltam. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan 
(hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam. 
2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság 

közben? Részt veszek-e a közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is 
imádkozni? Rendszeresen együtt imádkozom-e családommal? 

Elhanyagoltam a napi imádságot. (reggel, este). 
3. A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Együtt megyek-e szentmisére 

családommal? Tevékeny-e részvételem? Hogyan viselkedem a szentmisén? Mondom-e a 
közös imádságokat? Rendszeresen szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? 
Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén? 

Szentmisét mulasztottam, szentmiséről elkéstem. Vasárnap kellő ok nélkül dolgoztam, 
vásároltam. 
4. A bűnbánat: Türelemmel viselem-e életem keresztjeit? Komolyan törekszem-e hibáim 

kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e az 
életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e 
bocsátani másoknak, Jézus kedvéért? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? 
Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek? 

Elhanyagoltam a pénteki önmegtagadást, a tudatos önnevelést, a szentgyónást. 
5. Egyházam: Részt veszek-e az Egyház missziós küldetésében, a keresztény közösség 

életében? Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? 
Tanúságtevő keresztény vagyok-e? Tudok-e értelmesen beszélni hitünkről, erkölcsi 
elveinkről, keresztény értékrendünkről? 

Közömbös voltam Egyházam sorsával, hitem kérdéseivel szemben. 
II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket! 
A második főparancs: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk üdvösségünkért. Azért 
kell minden embert szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, akit üdvözíteni akar. 
1. Hozzátartozóim: Jó kapcsolatban vagyok-e családom tagjaival, hozzátartozóimmal? 

Elviselem-e hibáikat, nem szoktam-e rájuk panaszkodni? Meglátogatom-e, segítem-e 
beteg, idős hozzátartozóimat? Jó példát adok-e a fiatalabbaknak, bizalommal 
fordulhatnak-e hozzám? 

Békétlenséget szítottam, pártoskodtam a családban. 
1/a. Házastársam: Szeretem-e, mint régen? Minden nap teszek-e érte valamit? Figyelmes 

vagyok-e, kimutatom-e szeretetemet? Észreveszem-e, megdicsérem-e kedveskedését? 
Érdekel-e munkája, napi gondja-baja? Megbízom-e benne, őszinte vagyok-e hozzá? 
Segítek-e neki mindenben? Nem vagyok-e önző, aki csak a saját örömét, kényelmét 
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keresi? Van-e időnk egymás számára, hűséges vagyok-e hozzá, meg tudunk-e beszélni 
mindent? Elviselem-e hibáit, nem panaszkodok-e rá mások előtt? Kedves vagyok-e 
rokonaihoz, régi ismerőseihez, munkatársaihoz? Ügyelek-e külsőmre, otthon is? Szívesen 
vagyok-e otthon, törekszem-e arra, hogy házastársam jól érezze magát mellettem? 

Figyelmetlen voltam házastársammal szemben, elmulasztottam neki örömet szerezni. 
Házastársamat megbántottam, nem segítettem neki. 
1/b. Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával? 

Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat? 
Szemérmetlen voltam: magamat, társamat vagy másokat szexuálisan felizgattam, ilyen 

filmeket néztem. Paráználkodtam: önkielégítést kerestem, házasságon kívüli szexuális 
kapcsolatra léptem. Mást rosszra csábítottam. 
2. Otthonunk: Törődöm-e otthonommal? Családom tagjai jól érzik-e magukat otthon? 

Szívesen látom-e ismerőseiket, vendégeiket? Milyen vagyok a közös étkezések 
alkalmával? Vannak-e közös programjaink és részt veszek-e bennük? Hozzátartozóim, 
ismerőseim jól érzik-e magukat nálam? Nem terhelem-e ismerőseimet, rokonaimat 
felesleges panaszkodással, örökös elégedetlenséggel? 

Otthonomat elhanyagoltam. Veszekedtem, békétlen voltam. 
2/a. Szüleink: Szeretem szüleimet, házastársam szüleit? Megbecsülöm-e őket? Segítek-e 

nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e 
kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeik iránt? 

Szüleimet megszomorítottam, tiszteletlen voltam velük, nem segítettem nekik. 
2/b. Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot, még kényelmem feladása árán is? Következetes 

vagyok-e nevelésükben, egyetértek-e házastársammal ezekben a kérdésekben? Jó 
példát adok-e nekik, foglalkozom-e velük, őszinte vagyok-e hozzájuk, és ők bizalommal 
fordulhatnak-e hozzám? Komolyan veszem-e vallási nevelésüket? Törődöm-e azzal, mit 
olvasnak, kivel játszanak, mivel töltik az idejüket? Szeretettel fegyelmezem-e őket? 

Gyermekeimet megszomorítottam, túlzottan elkényeztettem. Nem neveltem őket 
figyelmességre, önfegyelemre, mások megbecsülésére. 
3. A testvérek, társak, barátok és ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? 

Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások 
életére, becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Megvédtem-e mások 
becsületét? Megtartottam-e a közlekedési szabályokat? Hogyan viselkedem és bánok 
nőkkel, férfiakkal? Tisztességes, szemérmes vagyok-e? Jó voltam-e másokhoz? 
Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, 
törődöm-e mások bajával? Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? 

Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást rosszra tanítottam, 
bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési 
szabályokat. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam. 
4. A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közösségi, társadalmi 

munkát? Továbbképzem-e magamat? Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e 
képességeimet? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem 
éltem-e vissza helyzetemmel, mások bizalmával? Megbízható, becsületes, őszinte és 
igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az embereket, és én 
elviselhető vagyok-e? Békességes vagyok-e? 

Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Lusta voltam.  Kötelességemet elmulasztottam. Önző 
voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiu voltam. Öntelt voltam. 
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Rövid lelkitükör a Főparancs alapján 
Mikor gyóntam utoljára?  Milyen gyakran szoktam áldozni? 
Van-e megbeszélendő problémám? (Erre gyónáson kívül kell alkalmat találni.) 

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem! 
Az első főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből. 
A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Szeretettel beszélek-e Istenről, Jézusról, Egyházamról, 
Az imádság: Rendszeresen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?  
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Szoktam-e áldozni? 
A bűnbánat: Elviselem-e életem keresztjeit? Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására?  
Egyházam: Részt veszek-e az Egyház missziós küldetésében, a közösség életében?  
Nem néztem utána a hittel kapcsolatos kérdéseknek. Hitem ellen beszéltem. Babonás 

voltam. Káromkodtam. Feleslegesen vagy hamisan esküdtem.  – Elhanyagoltam a napi 
imádságot. (reggel, este). – Szentmisét mulasztottam, szentmiséről elkéstem. Vasárnap 
kellő ok nélkül dolgoztam. – Elhanyagoltam az önnevelést, a szentgyónást. – Közömbös 
voltam Egyházam sorsával? 

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket! 
A második főparancs: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
Hozzátartozóim: Jó kapcsolatban vagyok-e családom tagjaival, hozzátartozóimmal? 

Elviselem-e hibáikat, nem szoktam-e rájuk panaszkodni?  
Házastársam: Minden nap teszek-e valamit érte? Figyelmes vagyok-e, kimutatom-e 

szeretetemet? Van-e időnk egymás számára, meg tudunk-e beszélni mindent? 
Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? 
Szüleink: Szeretem szüleinket, házastársam szüleit? Segítek-e nekik? 
Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot? Következetes vagyok-e nevelésükben, 

fegyelmezem-e őket? Jó példát adok-e nekik, foglalkozom-e velük? Komolyan veszem-e 
vallási nevelésüket? Törődöm-e azzal, kivel és mivel töltik az idejüket? 

A testvérek, társak, barátok és ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? 
Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Tudok-e megbocsátani? 
Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, testi-lelki épségére és 
egészségére? 

A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közmunkát? 
Továbbképzem-e magamat? Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e 
képességeimet? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-
e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel, mások bizalmával? Megbízható, 
becsületes, őszinte és igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e 
az embereket, és én elviselhető vagyok-e? Békességes vagyok-e? 

Békétlenséget szítottam, pártoskodtam a családban. – Figyelmetlen voltam 
házastársammal szemben, elmulasztottam neki örömet szerezni. Házastársamat 
megbántottam, nem segítettem neki. – Paráználkodtam: magamat vagy másokat 
szexuálisan felizgattam, ilyen filmeket néztem. Mást rosszra csábítottam. – Szüleimnek, 
gyermekeimnek szomorúságot okoztam nekik. – Elkényeztettem gyermekeinket. – 
Gyűlölködtem, veszekedtem. Mást rosszra tanítottam, bűnre csábítottam. – Egészségemre 
nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat. – Hazudtam. Árulkodtam. 
Rágalmaztam. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Lusta voltam. Kötelességemet 
elmulasztottam. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiu 
voltam. Öntelt voltam. 
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